ZAKWATEROWANIE: Obóz odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym Bałtyk we Władysławowie.
www.osrodekbaltyk.pl Ośrodek oferuje 300 miejsc w trzech pensjonatach w odległości 200 m. od plaży. Plaża
szeroka z łagodnym i bezpiecznym zejściem do morza i wydzielonym kąpieliskiem. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z
łazienkami, balkonem, Internet bezprzewodowy WI-FI.

WYŻYWIENIE: Cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Własna domowa kuchnia.
KOSZT OBOZU: 1230 zł/os Cena obejmuje: przejazd, pobyt, atrakcje, ubezpieczenie
ZALICZKA: 250 ZŁ płatna na konto do dnia 31.03.2017r.
Bydgoski Klub Okinawa Goju-ryu Karate-Do
Bank BGŻ S.A. III/O BYDGOSZCZ 38 2030 0045 1110 0000 0270 7370
Całość kwoty płatna na powyŜsze konto do dnia 30.06.2017r.

PROGRAM OBOZU:
Trening: kata, kumite (nauka walki), kihon, praca na tarczach,
Zajęcia treningowe w wodzie, kąpiele
Zabawy na plaży: ,,chrzest na samuraja”
Wycieczki:
Hel (zwiedzanie latarni morskiej, wizyta domu rybaka oraz fokarium),
Rozewia (zwiedzanie latarni morskiej),
Aquapark, Park linowy lub Quady
Rejs statkiem po Bałtyku,
Kurs języka angielskiego oraz języka migowego,
Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka),
Zawody karate - Droga Smoka,
Konkurs fotograficzny,
Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Dyskoteka,

Egzamin na stopnie kyu (dodatkowa opłata).
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O udziale w letnim obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
W związku z tym prosimy zainteresowanych o
niezwłoczny kontakt z organizatorem, w celu zgłoszenia
swojego uczestnictwa. Wymogiem formalnym jest
wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika, którą należy
przesłać listownie na adres organizatora - do dnia
31.05.2017 roku.

UWAGA:
Począwszy od lutego 2017 roku istnieje możliwość
dokonywania wpłat na raty! Pozwoli to na zmniejszenie
obciążenia budżetów domowych. Na wszystkie wpłaty
otrzymacie Państwo potwierdzenie ich dokonania. Na
życzenie Państwa wystawiamy pisma do zakładów pracy,
wnioskując o dofinansowanie (z funduszu socjalnego).
Po 30.05.2017 roku nie ma możliwości wycofania
wpłaconej zaliczki, ale można znaleźć kogoś na swoje
miejsce. Istnieje możliwość udziału osób towarzyszących
(rodzeństwo, rodzice) - na warunkach jw. W przypadku
wcześniejszego wyjazdu uczestnika z miejsca obozu ośrodek wypoczynkowy, organizator nie zwracają
wpłaconych kwot za uczestnictwo w obozie.

UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ:
•
•
•
•
•
•
•

karate-gi, dresy,
koszulki, bieliznę, piżamę,
kapcie, obuwie sportowe,
kurtkę przeciwdeszczową,
ręczniki, przybory toaletowe,
strój na dyskotekę,
dobry nastrój.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Dojo Instruktor - mgr inż. Tomasz Siewkowski
Tel. +48 603-777-194
E-mail: siewkowski@iogkf polska.pl
www.iogkf-polska.pl

