
UKS SP35 POMERANIA-SZCZECIN 
Doskonalić się poprzez trening

...A MY W GÓRY! :)

LETNI KLUBOWY OBÓZ KARATE W PRZESIECE
22 - 29 lipca 2017

Pensjonat Markus, ul. Dolina Czerwiena 14, Przesieka. 
www.karkonosze-przesieka.pl 

Sportowy obóz karate tradycyjnego
Uczestnicy - członkowie UKS Pomerania-Szczecin: 
białe, żółte, pomarańczowe, zielone pasy (9-6 kyu). 

Wiek uczestników 7-14 lat.

Program obozu: 
- codziennie treningi karate  z podziałem na wiek i stopień zaawansowania, 
- zajęcia sportowe na powietrzu, 
- piesze wędrówki po górach w Karkonoskim Parku Narodowym
- wycieczka piesza na zamek Chojnik http://www.chojnik.pl/
- zwiedzanie ogrodu japońskiego Siruwia http://siruwia.pl/
- aquapark w hotelu Gołębiewskim w Karpaczu
- zabawy integracyjne, basen letni na terenie ośrodku, gry terenowe, dyskoteka, ognisko i inne atrakcje.

Koszt : 900 zł/osoby 

Koszt  obozu  obejmuje:  zakwaterowanie  w  3-5  osobowych  pokojach  z  łazienkami,  całodzienne 
wyżywienie,  przejazd  autokarem,  opieka  pedagogiczna,  opieka  pielęgniarska,  ubezpieczenie  NNW, 
koszulka klubowa, program sportowy i rekreacyjny. 

Obóz jest zgłoszony w kuratorium oświaty.

Walory miejsca: Pensjonat  Markus leży w malowniczej  Dolinie  Czerwienia  w samym środku 
Karkonoszy.  To  miejsce  wyróżnia  nieskażona  górska  przyroda,  wodospady,  dzikie  zwierzęta, 
czyste górskie powietrze. 

Treningi  prowadzą:  sensei  Paweł  Karpow 1  Dan  –  główny instruktor  Klubu,  licencjonowany 
instruktor PZKT, sensei Arsenij Karpow 1 Dan

- Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe organizatora do 15 maja 2017 
Dane do przelewu: UKS SP35 Pomerania-Szczecin, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin, 
UWAGA Nr konta dla wpłat za obóz:     47 2490 0005 0000 4600 1220 2471 , w tytule: „Obóz letni 
Przesieka 2017, imię, nazwisko uczestnika”
- Termin wpłaty zaliczki traktowany będzie jako termin zgłoszenia.
- W przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.  
- Pozostała kwota płatna najpóźniej na 14 dni przed obozem.
- Kartę  uczestnika obozu przygotowaną przez organizatora należy złożyć u instruktora  najpóźniej  
14 dni przed obozem.
- Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe  informacje  i  zgłoszenia:  P.  Karpow  666 500 919,  511854059 
karate.szczecin@gazeta.pl

www.karateklub.szczecin.pl
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