
 
WAKACJE  Z  KARATE  2014! 

LETNIE ZGRUPOWANIE SPORTOWE 
 

PROWADZĄCY: MIROSŁAW  KUCIARSKI  5 DAN I ZBIGNIEW 
SITARZ 5 DAN -(ORAZ 15 INSTRUKTORÓW I ASYSTENTÓW Z CZARNYMI 
PASAMI)-GOŚCINNIE MAŁGORZATA ZABROCKA -MEDALISTKA MŚ I ME 
ZDOBYWCZYNI PUCHARU ŚWIATA 

MIEJSCE: BOROWICE k/Karpacza  

      Ośrodek Wczasowo - Wypoczynkowy  „HOTTUR, DW „OPOLANIN” 

TERMIN:  od 29 CZERWCA do 5 LIPCA 2014   (29.06-05.07-2014) 

KOSZT: 780 zł (dla kolejnych osób z rodziny opłata 730 zł) 
                                                                                                                                                                

CENA ZAWIERA 
 

• przewóz grupy autokarem na trasie Zielona Góra – Borowice (29-06-

2014)   / Borowice – Zielona Góra (05-07-2014) 

• noclegi i wyżywienie (3 posiłki dziennie), 

• opłata organizacyjna 

                                                                                                                                                                
PROGRAM ZGRUPOWANIA 

 

• treningi kondycyjne, ogólnorozwojowe, nauka nowych kata, formy kumite, 

nauka przepisów oraz gestów sędziowskich, 

• turniej obozowy, 

• egzaminy na stopnie kyu (odrębne opłaty! 80 9-4KYU i  100 3-1 KYU), 

•  rozgrywki w pilke nożna ,koszykową ,siatkową ,bilard itp.   

• gry i zabawy( dyskoteka) ,wycieczki w góry 

• proponujemy również zajęcia dla rodziców m.in. z samoobrony. 

                                                                                                                                                                
POKOJE 

 

• 2-, 3-, 4-   -osobowe – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym 

                                                                                                                                                                
ZGŁOSZENIA  I  Opłaty DO 30.04.2014. u SENSEI M. KUCIARSKIEGO 

 

• I  rata - 300 zł płatna do 30.04-2014r. 

• II rata - 300 zł płatna do 30.05.2014r. 

• III rata - 180 zł płatna do 20.06.2014r. wraz z kartą obozową ! 
 

UWAGA WAŻNE !!! 
• prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu w nieprzekraczalnym terminie 

do 30-04-2014 r. w celu dokonania niezbędnych rezerwacji i 
umożliwienia rezerwacji dodatkowych miejsc w razie konieczności, 

• po terminie cena obozu wzrośnie o 50 zł jeśli będą jeszcze miejsca, 
• rezygnacja z wyjazdu spowoduje utratę opłaty rezerwacyjnej w wys. 

380 zł !!!, 
• rachunki za obóz wystawiane będą wyłącznie w czasie trwania obozu. 



                                                                                                                                                                
  UWAGA ;PROSIMY O INFORMACJE JEŻELI KTOŚ BĘDZIE JECHAŁ 

SWOIM AUTEM  NA OBÓZ DO 30.05.2014 

                                                                                                                                                                
NALEŻY  ZABRAĆ: 

 

• kimono, dres, obuwie sportowe, /dobre buty do spacerów po górach/ 

• czapkę z daszkiem   ,strój kąpielowy 

• aktualne badania z przychodni sportowo-lekarskiej oraz polisę NNW. 

• GRY PLANSZOWE ,  

                                                                                                                                                               
WAŻNE: 

 
• Dzieci do 10 roku życia powinny uczestniczyć z opiekunem 

• Zapraszamy również osoby nie trenujące karate ☺ 

                                                                                                                                                                
WYJAZD  NA  OBÓZ  AUTOKAREM  W  DNIU 

 

•  29-06-2014r. (niedziela) o godz. 12.00. Zbiórka o godz. 11.50  na 

parkingu przy Palmiarni. Obóz zaczynamy od kolacji/ok. 18.00/. 

                                                                                                                                                                
POWRÓT  DNIA 

 

• 05-07-2014r. (sobota) około godz. 18.00 na parking przy Palmiarni. 

Wyjazd z ośrodka po obiedzie  /ok. 14.00/. 
 

                                                                                                                                                                
DODATKOWYCH  INFORMACJI  UDZIELA 

 
sensei Mirosław Kuciarski – osobiście lub tel. pod nr 603-58-23-22 

                                                                                                                                                                
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZA INFRORMACJE,   KTO JEDZIE INDYWIDUALNIE AUTEM!!! 

UDZIAŁ  KADRY  KLUBU  OBOWIĄZKOWY!!! 
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 
 
 

www.karate.zgora.pl 

  
 
  


