Program letniego obozu sportowego karate
WAPIENNE 01.08.2021r – 07.08.2021r
01.08.2021r /niedziela/
godz. 16.00–17.00 przyjazd do Ośrodka Wczasowo-Leczniczego Wapienne
(zakwaterowanie)
godz. 17.15 –18.30 spotkanie organizacyjne w DOJO – trening w kimonach,
godz. 19.00 –19.30
kolacja - ognisko
godz. 20.00 –
zapoznanie się programem, regulaminem obozu i Ośrodka.
godz. 22.00 –
cisza nocna

02.08.2021r /poniedziałek/
godz. 7.30 – 8.00
godz. 8.30 – 9.00
godz. 10.00 - 11.30
godz. 12.00 - 13.00
godz. 13.30 – 14.00
godz. 14.30 – 18.00

rozruch – gimnastyka poranna
śniadanie
trening w letnim DOJO (w kimonach)
zajęcia rekreacyjne na obiekcie basenu kąpielowego
obiad
wycieczka krajoznawcza na wieżę widokową w
Magurskim Parku Narodowym– strój sportowy
godz. 18.30 – 19.00
kolacja.
godz. 20.00 –21.30 spotkanie przy muzyce – dyskoteka (kawiarnia Rotunda)
godz. 22.00 –
cisza nocna

03.08.2021r /wtorek/
godz. 7.30 – 8.00 rozruch – gimnastyka poranna
godz. 8.30 – 9.00
śniadanie
godz. 9.00 – 12.00 trening w DOJO
godz. 12.00 - 13.00 zajęcia rekreacyjne na obiekcie basenu kąpielowego
godz. 13.30 - 14.00
obiad
godz. 14.00–15.00 wykład Policji na temat „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”
godz. 16.00 – 17.30 trening w terenie w tym wojskowe ratownictwo medyczne
godz. 18.30 – 19.00
kolacja
godz. 19.00 – 20.00 turniej w piłkę nożną - eliminacje
godz. 20.30 – 21.30 trening KATA dla chętnych, pozostali gry i zabawy: bilard,
szachy, tenis stołowy…
godz. 22.00 –
cisza nocna

04.08.2021r /środa/
godz. 7.30 – 8.00 rozruch – gimnastyka poranna
godz. 8.30 – 9.00
śniadanie
godz. 10.00 – 11.30 trening w DOJO
godz. 12.00 – 13.00 kąpiel w basenie (turniej pływacki - eliminacje)
godz. 13 30 – 14.00
obiad
godz. 14.00 – 15.30 pokaz Straży Pożarnej w tym ratownictwo medyczne
godz. 15.45 – 17.15 trening w terenie
godz. 17.30 – 18.30 pokaz integracji człowieka za zwierzętami i tresury psów
godz. 18.30 - 19.00
kolacja
godz. 19.00 – 20.00 turniej piłki siatkowej
godz. 20.30 – 21.45 ognisko – piosenki obozowe
godz. 22.00 –
cisza nocna

05.08.2021r /czwartek/
godz. 7.30 – 8.00 rozruch – gimnastyka poranna
godz. 8.30 – 9.00
śniadanie
godz. 10.00 – 11.30 trening w DOJO
godz. 12.00 – 13.00 kąpiel w basenie
godz. 13.30 - 14.00
obiad
godz. 14.30 – 15.30 gry i zabawy ruchowe – eliminacje w piłkę nożną
godz. 16.30 – 18.00 trening w terenie w tym „BIEG SPRAWNOŚCIOWY”
godz. 18.30 – 19.00
kolacja
godz. 19.30 – 22.30 eliminacje w bilarda i tenisa stołowego,
godz. 20.30 – 21.30 trening KATA, dla chętnych, pozostali gry i zabawy ruchowe
godz. 22.00 –
cisza nocna
Niespodzianka – trening nocny w terenie godz. ?......

06.08.2021r /piątek/
godz. 7.30 – 8.00 gimnastyka poranna dla chętnych i wytrwałych…
godz. 8.30 - 9.00
śniadanie
godz. 9.00 –12.00 Wycieczka - Troja Karpacka /w zależności od godz. powrotu godz. 12.00 – 13.00 ? zajęcia w basenie kąpielowym (turniej pływacki – finały)?
godz. 13.30 – 14.0 0
obiad
godz. 14.30 – 15.30 finał piłki nożnej i konkurs na mistrza obrony.
Godz. 15.45 – 17.00 trening w DOJO z egzaminem karate (opłacone składki
egzaminacyjne przed obozem)
godz. 17.00 – 18.00 TURNIEJ KUMITE (dla chętnych)
godz. 17.00 – 18.00 ? zajęcia w basenie kąpielowym (turniej pływacki – finały)?
godz. 18.30 - 19.00
kolacja
godz. 19:00 przygotowanie do występów przysięga na Samuraja
godz. 19.30 - 20.00 finały w bilarda i tenisa stołowego.
godz. 20.00–21.45 Kawiarnia Rotunda - Sayonara: występy kabaretowe, konkurs
piosenki obozowej, pasowanie na SAMURAJA
godz. 22.00 –
cisza nocna

07.08.2021r /sobota/
godz. 7.30 - 8.00 rozruch – gimnastyka poranna
godz. 8.30 – 9.00
śniadanie
wystawa i ocena prac plastycznych w czasie zawodów.
godz. 10.00 – 12:00 TURNIEJ KATA: indywidualne (dla chętnych), grupowe.
Suma punktów ze wszystkich konkurencji kata, kumite i biegu sprawnościowego
decyduje o zwycięstwie w Turnieju obozowym
12.00 – 12.30 wręczenie wyróżnień,
13.30 – 14.00
obiad
godz. 14:00 ZAKOŃCZENIE OBOZU
godz. 14.00 – 14.30 oddanie domków, pokojów, kluczy.
godz. 14.00 – 15.00 wyjazd z placówki wypoczynkowej po zgłoszeniu i podpisaniu
odbioru uczestników przez Rodziców u Kierownika Obozu.
/program obozu może ulec zmianie w zależności m.in. od pogody/
.
Kierownik Obozu.

