
UKS SP35 POMERANIA-SZCZECIN 
Doskonalić się poprzez trening

LETNI OBÓZ KARATE W KOŁOBRZEGU
Morze, Słońce i Karate

Aktywny wypoczynek w nadmorskim mikroklimacie Kołobrzeskiego Ekoparku 
Wschodniego

26 lipca – 3 sierpnia

Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg - Podczele 
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg www.holtur.com.pl

Koszt dla dzieci i młodzieży: 1050 zł/osoby* 

*  W przypadku wpłaty zaliczki do dnia 15 maja 2014r. przysługuje zniżka w   
wysokości 100 złotych/osoby 

Specjalna cena dla rodziców  tylko 850 zł 

Koszt obozu obejmuje: zakwaterowanie w 2-3 osobowych pokojach z łazienką, 
całodzienne wyżywienie, transport, opieka pedagogiczna, medyczna, ratownik, 
ubezpieczenie NNW, program sportowy i rekreacyjny. Obóz jest zgłoszony w kuratorium 
oświaty.

Pamiątkowa klubowa koszulka dla każdego uczestnika 

I. Program sportowy 
Codziennie dwa  treningi karate  z podziałem na wiek i stopień zaawansowania,  program 
dla kadry klubu przygotowujący do startu  w V Pucharze Pomorza (Szczecin, 8.11.2014). 
Egzamin na stopnie uczniowskie.

Zacznij  z  nami  ćwiczyć  karate. Chcesz  poznać  karate  tradycyjne? 
Zapraszamy na nasz  obóz klubowy. Przygotowaliśmy specjalny program dla nowicjuszy.

Nowość:  basen dla karateków  - treningi pływania z instruktorem 

Treningi  w terenie  typu  workout (ćwiczenia  kalisteniczne  na  świeżym 
powietrzu )

Klubowy Turniej Karate Tradycyjnego „Słoneczny Puchar” 

http://www.holtur.com.pl/


II. Program rekreacyjny: aktywny  wypoczynek nad  morzem, plażowanie, rejs 
statkiem,  wycieczka  do  parku  linowego,  zwiedzanie  latarni  morskiej  w  Kołobrzegu, 
zabawa morska „I ty możesz zostać piratem”, dyskoteka, ognisko.
 
Kadra instruktorska:  Piotr Wojtkowski 3 dan karate, licencjonowany instruktor i sędzia 
PZKT,  Paweł  Karpow  1  dan  karate,  instruktor  sportu,  Przemysław  Kusztykiewicz, 
absolwent AWF, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, Urszula 
Moczulska,  instruktor  pływania,  amator  sportów  wodnych,  trener  żeglarstwa,  Magda 
Iwaniak,  instruktor  pływania,  absolwentka  AWF,  opiekun  obozu,  Monika  Dmochowska, 
absolwentka AWF, opiekun obozu

- Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe organizatora (przy wpłacie 
do 15 maja 2014 obowiązuje zniżka 100 zł na cenę obozu)
Dane  do  przelewu:  UKS  SP35  Pomerania-Szczecin,  ul.  Świętoborzyców  40,  71-665 
Szczecin, Nr konta: 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946, w tytule: „Obóz Kołobrzeg 2014, 
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, karate.szczecin@gazeta.pl
www.karateklub.szczecin.pl

http://www.karateklub.szczecin.pl/
mailto:karate.szczecin@gazeta.pl

