Klub Sportowy Korio przy współpracy z KS AZS UWM
zaprasza na sportowy obóz taekwondo w Wilkasach
Kolejny raz zapraszamy do udziału w obozie sportowym taekwondo w atrakcyjnej formie łączącym trening
sportowy z wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia sportowe (taekwondo i hapkido) będą prowadzone jak co roku przez wykwalifikowaną kadrę trenerską
KS Korio i KS AZS-UWM Olsztyn. Przewidujemy też atrakcyjne gry i zabawy z piłką, kąpiele w jeziorze.
Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Wilkasy to nowoczesny ośrodek sportowo-wypoczynkowy leżący
na brzegu jeziora Niegocin, na pograniczu Giżycka.
Bliższe informacje o ośrodku na stronie www.azs-wilkasy.com.pl
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pawilony mieszkalne Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego.

ul. Niegocińska 5, Wilkasy, 11-500 Giżycko
25.06-02.07.2017
rozpoczęcie obozu w Wilkasach godz.10:30, zakończenie obozu w Wilkasach
ok. godz.13:00
1 - grupa dziecięca: wiek 8-11 lat (warunkowo 7 lat po uzgodnieniu)
2 – grupa młodzieżowa: wiek 12-17 lat
Wyjazd autokaru planowany: 25.06.2017 godz. 9:00, zbiórka 8:45
Powrót planowany jest 02.07.2017 ok. godz. 14:00
Parking przy SP nr 3, ul. Kołobrzeska 13m (przy boisku „Orlik”)
Tomasz Kobrzyński (4 dan), Maciej Ruta (4 dan),
Klaudia Ruta(2 dan), Liliana Racis (2 dan)
koordynacja programu i zajęcia hapkido: Dariusz Nowicki (6 dan)
* transport autokarem z Olsztyna,
* treningi sztuk walki oraz gry i zabawy sportowe
* kąpiele w jeziorze
* koszulkę z logo
 Egzamin dla chętnych (płatny dodatkowo)
przede wszystkim dobry humor i nastawienie do treningu i zabawy
Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku: dostarczona z dowodem wpłaty
za obóz do dnia 10.06.2017
Podpisany przez opiekuna i uczestnika Regulamin Obozu
Stroje treningowe do zajęć sportowych w terenie i na sali (m. in. dres,
koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki sportowe, obuwie sport.)
Strój kąpielowy (w jeziorze). Podstawowe środki higieny (m. in. mydło,
szampon, 1-2 ręczniki oraz klapki pod prysznic). Kremy chroniące przed
słońcem, płyn przeciw komarom.
Proszę zostawić w domu cenne przedmioty! – za ich utratę organizator nie odpowiada!

CENA

1270 zł.
- z tego 200 zł. opłaty gwarancyjnej wraz ze zgłoszeniem wstępnym dziecka do
dnia 10.05.2017 (przelewem – proszę dostarczyć potwierdzenie lub gotówką) do
trenerów KS Korio i AZS UWM - a pozostałą kwotę do dnia 10.06.2017 na
konto KS Korio, ul.Bażyńskiego 9, 10-066 OLSZTYN,
Bank Zachodni WBK S.A. nr 95 1090 2590 0000 0001 2259 4453 (nazwisko
uczestnika i dopisek „obóz czerwcowy ”)

KONTAKT

informacje telefoniczne: T. Kobrzyński 501513709, M. Ruta 507092754,
K. Ruta 512203073, L. Racis 661929856
Dokumenty na obóz do pobrania na stronie internetowej www.korio-olsztyn.pl

UWAGA:

liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i kwalifikacja przez trenera

