OBÓZ SPORTOWY
ORGANIZATOR:

Gdański Klub Karate Do, Klub Sportowy GOKKEN

TERMIN:

22.02 – 26.02.2022

ZBIÓRKA:

Gdańsk ul,. Arkońska 17 (min 10 osób) godzina do ustalenia, przy mniejszej ilości
dowóz własny
Gdańsk ul,. Arkońska 17 (min 10 osób) godzina do ustalenia< j.w.
AUTOKAR (w przypadku ilości poniżej 10 osób chętnych – dowóz własny)
Szkoła Podstawowa w Szymbarku, ul. Szkolna 1
650 zł

POWRÓT:
ŚRODEK TRANSPORTU:
MIEJSCE:
CENA:

KADRA WYCHOWAWCZA:
Natalia Budzińska
504 442 860
Mirosław Adamowski 602 662 880

Obóz sportowy jest organizowany dla zawodników od 5 lat.
W programie m.in.:
1. Treningi Karate
2. Zajęcia sportowe na sali
3. Zajęcia w terenie: bitwa na śnieżki, mecz piłki nożnej na śniegu,
lepienie bałwana, zjazdy na jabłuszkach, w zależności od pogody
1. Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
2. Kulig w zaprzęgu konnym , zjeżdżanie na oponach, lub alternatywa do ustalenia gdy nie będzie śniegu
3. Zawody karate
4. Aquapark ( za zależności od ustanowionych obostrzeń covidowych)
5. Quizy
6. Turnieje
7. Zajęcia integracyjne w grupach: skecze, kalambury, łamigłówki.
8. Dyskoteka.

Wszystkich chętnych i zdecydowanych na wyjazd prosimy o dokonanie 200 zł zaliczki
prowadzącym instruktorom w terminie do 10.01.2022r i dostarczenie wniosku/zgłoszenia
Wpłat dokonujemy u instruktorów gotówką (preferowane ze względu na zwroty w przypadku odwołania
obozu ze względów COVIDowych), bądź na konto z dopiskiem „Imię i nazwisko, obóz Szymbark“
W przypadku odwołania obozu gwarantujemy zwrot wpłaconych kwot w całości.
Gdański Klub Karate do
Ul. Arkońska 15/5, 80-387 Gdańsk
Nr konta : 85 1020 1811 0000 0702 0097 8205, PKO Bank Polski S.A.
Należy zabrać ze sobą:
1. dresy do zajęć na powietrzu
2. kimono, ochraniacze
3. zmienne obuwie sportowe
4. ciepłą kurtkę, obuwie zimowe
5. akcesoria do higieny osobistej
6. legitymację szkolną
7. dużo dobrego humoru

Nie zabieramy telefonów komórkowych.
Do dnia 30 stycznia 2022 roku należy dokonać całości wpłaty.
ZAPRASZAMY
Ilość miejsc ograniczona

