
LETNI   OBÓZ   SPORTOWY
   WAPIENNE  2007

K A R A T E   
K Y O K U S H I N

• Organizator :
Nowosądecki Klub Sportowy

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

      tel. 0606 748 673, 443 85 31 fax 4434387
• Termin          06 – 12.08.2007r
• Zakwaterowanie;
Ośrodek Wczasowo - Uzdrowiskowy

WAPIENNE   k/Gorlic
.Ośrodek  usytuowany  jest  w  otulinie 
Magurskiego  Parku.  Na  terenie  Ośrodka 
Wypoczynkowego jest odkryty basen kąpielowy 
/ratownicy/.  Domki  góralskie  z  łazienkami. 
Posiłki na stołówce Ośrodka.
• Kierownik obozu
Sensei  Andrzej Krawontka 4 DAN

     trener Nowosądeckiego Klubu Karate Kyokushin

• Główny prowadzący; Mistrzyni Świata
Sensei  EWA PAWLIKOWSKA  3 DAN

Instruktorzy:sensei Łukasz Krawontka 1 DAN, 
Andrzej Marmuszewski I DAN, 

sempai Edward Krawczyk,
Ilość miejsc ograniczona
• Koszt;  przejazd,  zakwaterowanie, 

wyżywienie,  ubezpieczenie,,  zajęcia 
sportowe w terenie i na macie tatami, basen 
na  wolnym  powietrzu,  dyskoteka,  zajęcia 
hipiczne  w  gospodarstwie  ekologicznym, 
ognisko. 

520,-zł /pięćset dwadzieścia złotych/ płatne w 
całości  lub  w  ratach  tj.  300,-zł  do 
25.05.2007r.  Pozostałą  część należy wpłacić 
do 27.07.2007r
• Konto Klubu; BSK S.A. O/Nowy Sącz

Nr 93 1050 1722 1000 0012 0317 2398

• Program obozu;
Treningi  sportowe  karate,  zajęcia 
ogólnorozwojowe, samoobrona, gry i zabawy 
sportowe,  zajęcia  na  basenie  pod  opieką 
ratowników,  zajęcia  hipiczne,  pasowanie  na 
samuraja,  egzaminy  na  stopnie  kyu, 
/nieobowiązkowe/  dyskoteki,  sayonara  przy 
ognisku.
• Warunki uczestnictwa;
ukończone 9 lat /młodsi z rodzicami/, zgoda 
rodziców  /dotyczy  niepełnoletnich/,  opinia 
lekarza.
W obozie  mogą  brać  również  udział  osoby 
nie związane z karate.
• Co należy zabrać ze sobą;
aktualną  legitymację  szkolną,  dowód 
osobisty,  kimono,  dres,  obuwie  sportowe, 
strój kąpielowy, przybory toaletowe. 
• Sprawy organizacyjne;

wyjazd z Nowego Sącza z ul Nadbrzeżnej 
/hala sportowa/ 06.08.07. o godz. 15.15

-  przyjazd  i  zakwaterowanie  06.08.2007r 
/poniedziałek/ w godz. 16.00 – 17.00
- 1-szy trening organizacyjny  o godz. 17.30 
-    kolacja o godz. 19.00
- zakończenie obozu 12.08.2007r w niedzielę 
po      obiedzie,
W sprawach organizacyjnych obozu wszelkie 
informacje  dla  uczestników  i  rodziców 
udziela udziela trener Klubu i instruktorzy na 
treningach sportowych Karate.
Uwaga; osoby starające się o refundację z 
zakładu  pracy  otrzymają  stosowne 
zaświadczenia o zakwalifikowaniu na obóz. 

Karta Zgłoszenia
   
............................................................................

(Imię i Nazwisko)

.............................................................................
.(data urodzenia)

.............................................................................
.( adres, telefon)

Dotyczy niepełnoletnich;
Wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki/ 

w obozie sportowym organizowanym przez 
Nowosądecki Klub Sportowy Karate 

Kyokushin

............................................................................
(data)                     (podpis rodziców)

Zaświadczenie lekarskie;

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

Zaświadcza się, że stan zdrowia w/w pozwala 
na udział w obozie sportowym Karate.

.............................................................................
(data)                          (podpis i pieczęć lekarza)

Klub:…………………………………………… 

                                   …………………………
                          Podpis Kierownika Ośrodka
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