Informujemy, że ŚLĄSKI ZWIĄZEK KARATE organizuje w okresie ferii zimowych obóz sportowowypoczynkowy w dniach od 16.02.-23.02.2019 roku w miejscowości Ząb koło Zakopanego.
ZAPEWNIAMY :



ZAKWATEROWANIE : Dom Wypoczynkowy “ZBÓJNIK”, 34-521 Ząb koło Zakopanego.
POKOJE: (4 - 5 osobowe) tapczany, szafki, stoliki i krzesła. Wszystkie pokoje z łazienkami - WC,
umywalki, natryski.



WYŻYWIENIE: w jadalni usytuowanej w budynku (3 X DZIENNIE) - śniadania , obiady i kolacje.
o Dom Wypoczynkowy “ZBÓJNIK”posiada 2 pomieszczenia, w których będą odbywały się
treningi, poranne rozruchy oraz inne zajęcia rekreacyjne.
1 x wejście do parku wodnego w Szaflarach .
TRENINGI: karate kyokushin min. 1 x dziennie.
KURS SAMOOBRONY dla uczestniczących w obozie rodziców.
ORGANIZACJĘ kuligu, grilla i dyskotek.






Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypoczynek zostanie zgłoszony drogą elektroniczną w Kuratorium Oświaty
w Katowicach.
Cena uczestnictwa wynosi 900 zł.
Warunki uczestnictwa:

1. Terminowa wpłata za obóz
2. Wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika oraz uzyskanie pozytywnej decyzji przez macierzysty
3.
4.

klub o uczestnictwie ww. obozie,
Przyjęcie do wiadomości i podpisanie Regulaminu Obozu.
Wpłata przelewem na konto KRS TKKF „SPARTAKUS” Katowice nr 66 2030 0045 1110 0000 0238 9870
ostateczny termin całościowej opłaty do 15 stycznia 2019 roku.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

1. Wyjazd na obóz w dniu 16.02.2019 r.(sobota) o godz. 9:00 oraz powrót w dniu
2.

23.02.2019r.(sobota) godz.10:00 mikrobusami firmy HAŁASZUK .
Kadrę obozową stanowić będą między innymi:
Shihan Andrzej Manecki 5Dan-trener II klasy, Sensei Roman Dymek 4Dan-trener II klasy, Sensei Jerzy
Ludziejewski 3Dan-trener II klasy, Sensei Tomasz Dewalski 3Dan- instruktor sportu, Sensei Zbigniew
Paradecki 3Dan–trener II klasy, Tomasz Maturski 3Dan-trener II klasy, Sensei Bogusław Łobożewicz
2Dan-instruktor sportu, Sensei, Adam Gajowski 2Dan – trener II klasy.

3. Wszyscy uczestnicy obozu będą ubezpieczeni w firmie “WARTA” 0/Katowice.
4. Na obóz należy bezwzględnie zabrać dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna).
5. Zgodnie z Regulaminem Obozu, który obowiązuje w trakcie pobytu na ww. zimowisku zabrania się
posiadania: telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego typu: laptop, e-book,
notebook, tablet, smartfon, phablet, odtwarzacze PlayStation
6. Należy, nie zapomnieć o zabraniu minimum jednej karategi, parze obuwia sportowego i stroju kąpielowego.
7. Nr konta KRS TKKF „SPARTAKUS” Katowice: 66 2030 0045 1110 0000 0238 9870

