
       KARTA KWALIFIKACYJNA  
    O B Ó Z   KARATE KYOKUSHIN   

                  RYTRO  2016  

   JANTAR – Gościniec Ryterski 
            17.07.2016r – 23.07.2016r 
 

WNIOSEK RODZICÓW O ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA 
 

_________________________________________ 

(Imię i Nazwisko uczestnika obozu) 

 

_________________________________________ 

           data urodzenia,                      PESEL,                

  

adres:_________________________________________ 

                                            

_________________________________________ 

( telefony Rodziców/Opiekunów prawnych) 

 

Informacja Rodziców o stanie zdrowia dziecka 
(proszę napisać przebyte choroby, stosowane leki, 

uczulenia, zalecaną dietę i inne ważne uwagi) 

dodatkowe informację można wpisać na odwrocie karty 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

Stwierdzamy, że podaliśmy informacje, które mogą pomóc w 

zapewnieniu opieki na obozie sportowym. 
 

.......................................................................................... 

(data i podpisy czytelne Rodziców/Opiekunów prawnych) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
 

    Imię i Nazwisko........................................................................... 

    data urodzenia................................PESEL.................................. 

Zaświadcza się, że stan zdrowia w/w  pozwala na udział  w 

obozie sportowym karate. 

 

 

………..………………………………………………………………………..……. 

(data)                          (podpis i pieczęć lekarza) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika  
 

data, podpis kierownika obozu...................................................... 

                             
Organizator: Nowosądecki Klub Sportowy                                

„Karate Kyokushin” 
33-300 Nowy Sącz  ul. Nadbrzeżna 34 

tel.: 606 748 673, 18 443 85 31  

www.karate-nowysacz.pl, klub@karate-nowysacz.pl 
 

KADRA OBOZOWA: 
Kierownik obozu - trener I klasy karate  

Shihan  Andrzej Krawontka 5 dan  
Główny instruktor obozu                                                         

Sensei Stanisław Klimkiewicz 3 dan  
Sensei:Edward Krawczyk 2 dan, Łukasz Krawontka 2 dan 
         Wychowawca-opiekun Urszula Krawontka-Pabich. 

 

Konto Klubu: ING Bank Śląski S.A. O/Nowy Sącz 
Nr 93 1050 1722 1000 0012 0317 2398 

Składka obozowa 620,-zł /sześćset dwadzieścia/ płatne 

na konto Klubu w całości lub w ratach 300zł do 

30.04.2016r,pozostała kwota do 10.06.2016r: 

(zakwaterowanie w pokojach 2, 3  i 4 osobowych z 
łazienkami, wyżywienie, ubezpieczenie, zajęcia sportowe 

w terenie i w  salach treningowych, kąpiele w basenie,  

korzystanie z terenów rekreacyjnych, świetlicy: bilarda, 

tenisa stołowego, dyskoteki, park linowy,  wyróżnienia-

trofea Turniejowe i współzawodnictw, koszulka obozowa) 

Uwaga; osoby starające się o refundację z zakładu pracy 

otrzymają stosowne zaświadczenia/rachunki  

 
Zakwaterowanie w budynku hotelowym – Gościniec 

Ryterski. Posiłki w Gościńcu. Na terenie Ośrodka są: sala 

treningowa z matą tatami, boiska do gry w piłkę  nożną i  

siatkową, siłownia, świetlice: bilard, tenis………….   

PROGRAM OBOZU 
Treningi karate, gry, zabawy sportowe, 

współzawodnictwa sportowe, Letni Turniej Obozowy, 
konkursy,  kąpiele w basenie w Perle Południa,           
park linowy, dyskoteka, kronika filmowa karate, 

ogniska…. Sayonara i pasowanie na Samuraja.. 

Możliwość uczestnictwa w egzaminie karate dla chętnych 

(składkę egzaminacyjną proszę wpłacić przed obozem). 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
9 lat,  złożenie Karty Uczestnika, wpłata składki obozowej. 

 
CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ 

 

Legitymację szkolną, kimono, dres, obuwie sportowe, 

czapkę, kurtkę przeciw deszczową, strój kąpielowy (w tym 

czepek), klapki, przybory toaletowe/ręczniki, środki 

higieniczne,  własną apteczkę. 

Używanie telefonów komórkowych na obozie  tylko w 
określonych godzinach. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Przyjazd i zakwaterowanie  17.07.2016r (w niedzielę)  w 
 godz. 1500-1630          (kolacja o godz. 1830) 

              1-szy trening organizacyjny  o godz. 1700 

Zakończenie obozu 23.07.2016r (w sobotę) po obiedzie, 

(przyjazd i powrót we własnym zakresie z Rodzicami) 

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za zbędne na obozie  

przedmioty m. in. telefony komórkowe, laptopy, tablety,  

biżuterię, pieniądze... 
 

W sprawach organizacyjnych obozu wszelkie informacje 

dla uczestników i Rodziców udziela  trener Klubu i 

instruktorzy na treningach sportowych  karate. 

 
 

POTWIEDZENIE POBYTU NA OBOZIE SPORTOWYM 
w Ośrodku wypoczynkowym – Gościniec Ryterski  

w dniach od 17.07.2016r do 23.07.2016r . 

 
..................................................................................... 

(data i podpis kierownika obozu) 

Informacje o stanie zdrowia  uczestnika w czasie obozu 

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy-instruktora 
w czasie obozu sportowego 

........................................................................................... 

............................................................................................ 

............................................................................. 
 (miejscowość, data i podpis wychowawcy-instruktora)  

 

(Kartę Kwalifikacyjną oddajemy w całości, dla siebie 

proszę wykonać ksero) 


