OBÓZ SPORTOWY KARATE
RYTRO „RYTERSKI”
21.08.2022 – 27.08.2022r
Organizator: Nowosądecki Klub Sportowy „Karate Kyokushin”
33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34, tel. 606 748 673, www.karate-nowysacz.pl,

KADRA OBOZOWA:
Kierownik obozu - Shihan Andrzej Krawontka 6 dan
Instruktorzy/wychowawcy: sensei Stanisław Klimkiewicz 3 dan,
sensei: Robert Popardowski 1 dan, Jarosław Poręba, wychowawca-opiekun Urszula Krawontka-Pabich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakwaterowanie w budynku hotelowym „Ryterski” w pokojach 2, 3, i 4 osobowych. Wyżywienie w stołówce
Ośrodka Rekreacyjnego „Ryterski” (zgłosić uczulenie/dietę), ubezpieczenie, zajęcia sportowe w terenie i sali
treningowej, Turniej Karate - Kata, współzawodnictwo w grach zespołowych i indywidualnych (udostępniamy
sprzęt sportowy), park linowy – wymagane Oświadczenie tj. zgoda Rodziców, dyskoteka, ognisko, wyprawa
do Zamku w Rytrze nad Popradem, pasowanie na SAMURAJA w czasie SAYONARY – występy grup obozowych.
Uczestnicy obozu otrzymają pamiątkowe koszulki.
Na terenie Ośrodka znajdują się: boisko do piłki: siatkówka – plażowa, nożnej, bilard, tenis stołowy, siłownia,
hala tenisa ziemnego,...
WARUNKI UCZESTNICTWA
Ukończone 9 lat, złożenie wypełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA, uregulowanie w terminie wpłaty.
Składka w wysokości 990,-zł /dziewięćset dziewięćdziesiąt/ płatna na konto Klubu w całości lub w ratach tj.
300zł (rezerwacja pobytu) do 10.05.2022r a pozostała kwota do 10.07.2022r.
W razie rezygnacji po 15.05.2022r rezerwacja pobytu tj. 300,-zł nie podlega zwrotowi – koszty organizacyjne
potwierdzające rezerwację Klub - organizator musi uregulować zgodnie z umową przed 15.05.2022r.
Konto Klubu: Nr rachunku NRB: 88160014621861516570000001
/w przelewie wpisać Letni Obóz Karate, tytułem: składka - obóz sportowy/
/Uwaga; osoby starające się o refundację z zakładu pracy otrzymają stosowne zaświadczenia, rachunki/
CO NALEŻY ZABRAĆ: legitymację szkolną, kimono, dres, obuwie sportowe, ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki,
czapkę, kurtkę przeciw deszczową, przybory toaletowe, ręczniki, środki higieniczne, apteczkę z zaleconymi przez
lekarza i Rodziców środkami medycznymi. Używanie telefonów komórkowych tylko w określonych godzinach.
PROGRAM I REGULAMIN OBOZU – będzie na stronie Klubu i w DOJO do pobrania.
(Możliwość uczestnictwa w egzaminie karate dla chętnych (składkę egzaminacyjną proszę wpłacić przed obozem)

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Przyjazd i zakwaterowanie 21.08.2022r (w niedzielę) w godz. 12:30 – 14:30 Trening organizacyjny o godz.
13:30 – 14:30, obiad o godz. 15:00 itd... Zakończenie obozu 27.08.2022r (w sobotę):
po śniadaniu, trening -zakończenie obozu w godz. 8:30 – 10:30, wykwaterowanie do godz. 12:00.
(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 i inne wartościowe rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników obozu.
W sprawach organizacyjnych obozu wszelkie informacje dla uczestników i Rodziców udziela trener Klubu i
instruktorzy na treningach sportowych karate.

Akceptacja: podpis Rodziców/Opiekunów prawnych………………………………..…………….
Wypełnić i podpisać 2-gą stronę tj. KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ i oddać do 20.06.2022r Organizatorowi obozu karate.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU SPORTOWEGO
1. Forma wypoczynku.

Obóz sportowy karate

2. Termin wypoczynku

21.08.2022r – 27.08.2022r

3. Adres wypoczynku. Rytro „Ryterski”
Nowy Sącz 10.07.2022r

(podpis organizatora obozu sportowego) ……………………………………….

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO

1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………..……….……………….
2. Imiona i nazwiska rodziców…………...……………….............………tel. rodziców….…………….……
3. Rok urodzenia ………………………….……PESEL …..............................................................................
4. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców ......................................................................................................
5. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym……………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………………..……….
6. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na
co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary)…………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub dołączenie ksero książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień): tężec…………………………….…..……błonica……….…………………………………
dur ………………………………inne……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).
…………………………………

(data)

……………………………………………………………………………………….

(czytelny podpis Rodziców uczestnika obozu sportowego)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W OBOZIE SPORTOWYM

Postanawia się: zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek/obóz sportowy
10.07.2022r

(podpis organizatora obozu sportowego)……….…………………………….

POTWIERDZENIE POBYTU UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w Ośrodku Wczasowo-Leczniczym Wapienne od 21.08.2022r do 27.08.2022r
27.08.2022r

(podpis kierownika obozu sportowego)……………………………………

INFORMACJA KIEROWNIKA OBOZU SPORTOWEGO O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA I PRZEBYTYCH
CHOROBACH W CZASIE WYPOCZYNKU: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wapienne 27.08.2022r

(podpis kierownika obozu sportowego)……………………………………….

INFORMACJE WYCHOWAWCY DOTYCZĄCE w/w UCZESTNIKA : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………podpis: …………………………………………………...

