
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Niepołomicach, ul. 3 Maja 23

Obóz kończy się 5 lipca (niedziela) Rodzinnym Piknikiem AKT.

(* każda następna osoba z rodziny płaci o 50 zł mniej od ceny podstawowej)

W programie:
- wiele, ale to wiele treningów, także w terenie (łąka obok parku, dziedziniec zamku, pływalnia, itd.)
- wyjście na krytą pływalnię
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- teatr, kino, pokazy 
- gry terenowe, konkursy i zabawy
- dla chętnych egzaminy na stopnie uczniowskie (nie wliczone w cenę)
- dla wszystkich uczestników koszulka i dyplom ukończenia obozu
- Rodzinny Piknik AKT

LETNIA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO

30 czerwca - 5 lipca 2020

Warunki uczestnictwa w obozie:
- zgłoszenie na obóz do 8 czerwca 2020
- dostarczenie wypełnionej karty obozowej do 15 czerwca 2020 r.
- uregulowanie opłaty za obóz - I rata (zadatek) 300 zł do 15 maja 2020, II rata 300 zł do 15 czerwca 2020 r.
- w przypadku rezygnacji z obozu w terminie do 31 maja zadatek nie podlega zwrotowi. Rezygnacja  
w terminie do 30 czerwca - rata pierwsza (zadatek) i rata druga nie podległa zwrotowi.
- uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulamin obozu.

Koszt obozu: 600 zł   

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice, 32-005 Niepołomice ul. Grunwaldzka 15d
Konto bankowe: 34 86190006 0060 0625 8205 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Letnia Akademia”.

Treningi poprowadzą medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata
Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz dyplom (lub medal)

Zabierz ze sobą:
- śpiwór, poduszkę, koc, prześcieradło, karimatę lub materac, 
przybory do mycia, kubek, czepek na basen, przeciwsłoneczne 
nakrycie głowy
 
Kieszonkowe:
Rodzice, którzy chcą pozostawić dzieciom kieszonkowe  
proszeni są o podpisanie kopert z drobnymi pieniędzmi  
i oddanie ich opiekunom

Cena obejmuje:
- śniadania, obiady, kolacje, napoje
- program sportowy i turystyczny
- pamiątkową koszulkę 
- przedstawienia (teatrzyk), kino 
- udział w treningach i turnieju
- basen
- ubezpieczenie
- treningi karate tradycyjnego 

 Zgłoszenia w biurze AKT, tel. 12 346 42 00, biuro@karate4u oraz u instruktorów

Przyjazd:  
30 czerwca (wtorek) między godziną 13.00 a 14.00

AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO NIEPOŁOMICE - KRAKÓW  zaprasza na


