
 OBÓZ SPORTOWY -  KARATE KYOKUSHIN   

Rytro 17-23.07.2016r 

Organizator:  Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin                                                                    
33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34,  tel. 606 748 673, 18 4438531, www.karate-nowysacz.pl 
 
Zakwaterowanie:   JANTAR- Gościniec Ryterski. Ośrodek posiada pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami,  
salę treningową z matą tatami, świetlice ze stołem do bilarda, salkę gimnastyczną ze stołem do tenisa, 
siłownia, boisko do siatkówki i piłki nożnej. Posiłki w Gościńcu w Karczmie.                                                                                      

Kadra szkoleniowa: 
kierownik obozu  - trener karate  Shihan Andrzej Krawontka 5 dan    
instruktorzy   –   wychowawcy:   Sensei Stanisław Klimkiewicz 3 dan,                                                                                                                         
                                                      Sensei Edward Krawczyk 2 dan,   Sensei Łukasz Krawontka  2 dan                                                                                      
Program: 
1. Doskonalenia technik i układów karate: kihon, kata, kumite, renraku, ippon kumite, ido geiko.  
2. Korzystanie z basenu kąpielowego (dla chętnych) w Hotelu Perła Południa. 
3. Zajęcia ogólnosprawnościowe, zabawy ruchowe. 
4. Gry: zespołowe /piłka nożna, siatkówka/,  indywidualne /bilard/ tenis stołowy.                                                        
5. Pasowanie na samuraja, sayonara , dyskoteka, ogniska, filmy szkoleniowe.                                                                
6. Park linowy (dla chętnych i odważnych) – podnoszenie swojej sprawności.                                                                                    
7. Surwiwal - określone zadania sztuki przetrwania w lesie w grupach. 
8. Dla chętnych egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu.                                                                                                  
9. Letni Turniej Karate (KATA, KUMITE)  
Treningi odbywać się będą na terenie Ośrodka, oraz w terenie. 
Upominki dla uczestników obozu:  koszulki obozowe,… 

Koszt obozu: 
620 zł (sześćset dwadzieścia złotych)  
Kwota ta obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz realizację programu.                         
Płatne w całości lub w ratach na  konto Klubu:  nr  93 1050 1722 1000 0012 0317 2398  (składka – obóz) 
I rata: 300 zł do 30.04.2016r,                           II  rata: 320 zł do 10.06.2016r.                                                                                                           
                  (druczek na składkę członkowską -obóz można pobrać ze strony Klubu (ZAPISY /kliknij/) 
Należy zabrać:  Legitymację szkolną, kimono, dres, obuwie sportowe, czapkę,  przybory toaletowe/ręczniki, 
strój kąpielowy (w tym czepek),  klapki, kurtkę przeciw deszczową, własną apteczkę, środki higieniczne. 
 
Przyjazd i zakwaterowanie 17.07.2016 (niedziela) w godz. 15:00 – 16:30 (1-szy trening organizacyjny 17:00) 
Zakończenie obozu 23.07.2016r (sobota) po obiedzie  (przyjazd i powrót we własnym zakresie z Rodzicami). 

Sprawy organizacyjne: (zakwaterowanie i informacje – wychowawca-opiekun Urszula Krawontka-Pabich. 

KARATA KWALIFIKACYJNA  do pobrania ze  strony Klubu: www.karate-nowysacz.pl  lub z DOJO. 

Szczegółowych informacji o obozie udziela Shihan Andrzej Krawontka  na treningach lub tel. 606 748 673. 


