AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO NIEPOŁOMICE - KRAKÓW zaprasza na

LETNIA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Niepołomicach, ul. 3 Maja 23
Cena specjalna:

850 zł

28 czerwca - 3 lipca 2022

(*przy terminowych wpłatach. Jeśli wpłaty odbędą się po wskazanych poniżej terminach cena obozu
wynosi 950 zł)
(*Zniżki dla rodzeństwa! Dla drugiej i kolejnej osoby w rodzinie cena wynosi 750 zł)

Obóz z noclegami:
W tym roku wracamy do tradycyjnej formy Letniej Akademii – z noclegiem w
Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 23 w Niepołomicach.
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

Cena obejmuje:
- śniadania, obiady, kolacje, napoje
- program sportowy i turystyczny
- pamiątkową koszulkę
- kino
- udział w treningach
- basen
- ubezpieczenie

Treningi i opiekę zapewnią instruktorzy
AKT - medaliści mistrzostw Polski,
Europy i świata
Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz
dyplom (lub medal)

Warunki uczestnictwa w obozie:
- dostarczenie wypełnionej karty obozowej do 20 czerwca 2022 r.
- uregulowanie opłaty za obóz. I rata (zadatek) 300 zł płatna do 31 maja 2022, wpłata 2 raty do
20 czerwca 2022. Przy wpłatach po tych terminach cena wynosi 950 zł)
- w przypadku rezygnacji z obozu I rata (zadatek) nie podlega zwrotowi,
- uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulamin obozu.

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, imię i nazwisko uczestnika”.

Zgłoszenia: zapisy na obóz odbywają się przez SYSTEM PUKT.
Szczegóły: www.karate4you.pl, tel. 12 346 42 00, 533 508 499 oraz u instruktorów

