GÓRKI WIELKIE 2017
LETNIA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO

Termin : 24.06-04.07.2017 r. -10 dni :
Miejsce: Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „SANGOS” w Górkach Wielkich, ul. Zofii Kossak 43
www.sangos.pl

Organizator: Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie

Instruktorzy :
Łukasz Wójcik – 4 DAN wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i Świata. Asystent trenera kadry
narodowej PZKT,
Henryk Pepliński – 1 DAN wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i Świata, instruktor crossfit ,
Agnieszka Szmit- instruktor fitness i sportu o specjalizacji kulturystyka oraz odnowy biologicznej, trener
personalny.

W programie :
- treningi karate dwa razy dziennie, w tym turniej obozowy i egzaminy na stopnie kyu,
-opieka pedagogiczna, medyczna , ubezpieczenie NNW,
- zajęcia ruchowe dla wszystkich, cross fit, siłownia,
- wycieczki po okolicznych atrakcjach przyrodniczych i geograficznych,
- pamiątkową koszulkę,
- konkursy, zabawy i gry obozowe.

Nocleg:

- pokoje 4,5 osobowe z łazienkami i dostępem do Wi-Fi,

Koszt: 1.480,00 zł- dzieci pow. 6 l., młodzież, osoby dorosłe - transport autokarem,
1.380,00 zł - transport własny,
1.200,00 zł - dzieci do 6 l. (wyłącznie z osobą dorosłą ) - transport autokarem,
1.100,00 zł - transport własny,
Liczba miejsc ograniczona, rabat rodzinny- min. 3 os. -5 % rabatu,
Wpłata w całości kwoty do 30 kwietnia 2017 dodatkowe 5% rabatu.
UWAGA: istnieje możliwość rezerwacji pokoi 2 os. lub 3 os. dla rodzin , rodziców ,osób
zainteresowanych – dodatkowa opłata 300 zł/za pokój za całość pobytu.
Zgłoszenia i rezerwacja do 30.04.2017: kobu@home.pl
I wpłata wysokości 300,00 zł/os. do 30.04.2017 r.,
II wpłata w wysokości 350,00 zł /os. do 20.05.2017r.
Pozostała opłata do 15.06.2017 r.

Konto: Bank Zachodni WBK

08 1090 1522 0000 0001 0651 7264
Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław-Stowarzyszenie ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław,
w tytule przelewu proszę podać: Górki Wielkie 2017, imię i nazwisko, liczbę osób, adres, datę urodzenia i
PESEL.
Dodatkowe informacje pod numerem 603-318-310 lub kobu@home.pl

