
  LETNI OBÓZ  SPORTOWO - REKREACYJNY – Suche obok PoroninA 2021 

Tyski  Klub  Karate zaprasza na obóz sportowy. 

Termin obozu:   wyjazd  - 16.08.2021- (poniedziałek) – godz. 9:00 

   z  parkingu hali sportowej, al. Piłsudskiego 20, Tychy 

powrót   - 26.08.2021  (czwartek) – późnym popołudniem 

Program  obóz ma charakter sportowo-rekreacyjny.  Treningi odbywać się będą 3 razy dziennie z podziałem na grupy zaawansowania i 

z uwzględnieniem wieku zawodników. Treningi w terenie i w ośrodku, specjalistyczne dla zawodników. Nastawienie mamy głównie 
sportowe z odpowiednim czasem na regenerację i relaks. Ponadto organizowane będą konkursy, wycieczka w góry, gry sportowe. 

Przejazd Licencjonowany Autokar - dowóz na miejsce i powrót  

Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Weronika INN“ luksusowy ośrodek wypoczynkowy, znajdujący się w Suchem, 

malowniczej miejscowości leżącej tuż u podnóża Zakopanego. Okolice Poronina, to region bardzo atrakcyjny turystycznie, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie. Ośrodek oferuje możliwość korzystania z: basenu krytego, siłowni, restauracji, dyskoteki, miejsca 
grillowego, dostępu do wifi, sauny suchej, miejsca na ognisko, zewnętrznego placu zabaw, boiska sportowego typu „Orlik“ 
z koszykówką, siatkówką i piłką nożną, zaplecza rekreacyjnego oraz sal z różnym przeznaczeniem- do gier, tańców, sportów oraz 
szkoleń i nauki 

Zakwaterowanie w pokojach od 2-osobowych  do 6-osobowych (w pokojach:  łazienka – WC, prysznic; telewizja, szafki na odzież, 

stolik, krzesła). 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek 

Należy zabrać kimono (karate-gi), strój sportowy, buty do biegania, kilka koszulek do treningu, dresy, ciepłą bluzę, ortalion 

przeciwdeszczowy, komplet osobistych ochraniaczy, klapki, kartę NFZ, legitymację szkolną/dowód osobisty, krem z filtrem, nakrycie 
głowy, przybory toaletowe, ręcznik, slipki/strój kąpielowy, obowiązkowo czepek. Na drogę proszę dać wodę i prowiant (proszę 
ograniczyć lub najlepiej nie dawać dzieciom słodkich napojów gazowanych)  

Cena obejmuje transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NNW, realizację programu szkoleniowego, opiekę 

kadry pedagogicznej, instruktorskiej, lekarskiej i ratowinika, ognisko, wycieczkę do Zakopanego (z wyjściem na Gubałówkę) . 

Zapisy: Koszt Obozu  -     1650zł (dla uczestników do 15 roku życia) 

- 1750zł (dla uczestników powyżej 15 roku życia) 

Chęć uczestnictwa w obozie w Poroninie należy zgłosić swojemu instruktorowi najpóźniej do dnia 30 stycznia 2021r. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.  Wraz ze zgłoszeniem uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto klubu bądź do rąk instruktora  I ratę  w 
wysokości 500 zł. Na tej podstawie osoba chętna zostaje wpisana na listę uczestników i automatycznie ma zarezerwowane miejsce. 
Instruktor wydaje zgłoszenie uczestnictwa, które należy dokładnie wypełnić, a następnie zwrócić. Kolejną ratę w wysokości 1150zł 
(lub 1250zł) należy wpłacić do dnia  20 maja 2021r. W przypadku rezygnacji po 15 kwietnia 2021r cała wpłacona kwota nie podlega 
zwrotowi. 

Ilość miejsc ograniczona.   Decyduje kolejność zapisów. 

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski, Nr. 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133 

e-mail: karate.tychy@gmail.com,   www.oyamakarate.info 

_______________________( Odciąć i wysłać na nasz adres lub oddać instruktorowi )_____________________        

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowo-rekreacyjnym Poronin‘2021 

Zgłaszam uczestnictwo w obozie sportowo - rekreacyjnym – Poronin‘2021, organizowanym przez TKK         
 w terminie 16.08 – 26.08.2021r    

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie w Poroninie należy oddać wypełnione do dnia 30 stycznia 2021r . Wraz ze zgłoszeniem uczestnik 
zobowiązany jest wpłacić I ratę w wysokości 500zł (tylko zgłoszenie z wpłatą jest brane pod uwagę). Pozostałą kwotę w wysokości 
1150zł (lub 1250zł) należy wpłacić do dnia  20 maja 2021r. W przypadku rezygnacji po 15 kwietnia 2021r cała wpłacona kwota nie 
podlega zwrotowi. 

Nazwisko i Imię....................................................................................../............................. /........................................   
                          Data urodzenia   PESEL  . 

Dokładny  adres: .......................................................................................................................................................... 

Telefon.........................................................  e-mail: ................................................................................ wzrost ......................    
Zobowiązuję się do dokonania wpłat z tytułu uczestnictwa: I rata 500zł płatne do dnia 30 stycznia 2021r., pozostałą kwotę 1150 zł  
(lub 1250zł) płatne do dnia 20 maja 2021r. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości warunek, iż w przypadku rezygnacji po dniu 

15 kwietnia 2021r cała wpłacona wcześniej kwota nie będzie mi zwrócona. ......................................................................... 
                            (czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

Czy potrzebna nota księgowa (rachunek) : TAK   NIE  ,   

Dane do Noty księgowej: .......................................................................................................................................................  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych: tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).“ 

PROSZĘ O WYSTAWIENIE PISMA O DOFINANSOWANIE DO ZAKŁADU PRACY 

Nazwa i adres zakładu pracy...................................................................................................................................................................................................... 

mailto:karategoliat@poczta.fm
http://www.karategoliat.pl/


 

Ważne informacje:  

1. Organizator: Tyski Klub Karate, Kierownik obozu: Danuta Fyda-Granek, tel. 603 576 066,                         
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski, Nr. 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133  

2. Klub nie jest płatnikiem podatku VAT.  
3. Obóz jest zarejestrowany w Kuratorium Oświaty i ubezpieczony, wszyscy instruktorzy i/lub wychowawcy posiadają 

państwowe uprawnienia.  

4. Osoby starające się o dofinansowanie z zakładu pracy otrzymają odpowiednie zaświadczenie i rachunki.  

5. Telefony komórkowe uczestników będą zbierane do depozytu ze względu na dużą ilość zajęć. Możliwy będzie 
codzienny kontakt telefoniczny z uczestnikami podczas przerwy poobiedniej. O sprawach pilnych można 
informować kierownika obozu.  

6. Pieniądze kieszonkowe dla młodszych dzieci można zdeponować u instruktorów/wychowawców.  

7. Za zagubione lub utracone przedmioty Organizator nie odpowiada.  

8. Spotkanie organizacyjne i omówienie szczegółów obozu dla zainteresowanych odbędzie się w czerwcu 2021r..   

9. Prosimy o pozostawienie w domu: biżuterii, tabletów, innego sprzętu elektronicznego oraz wartościowych 
rzeczy, za które Organizator nie bierze odpowiedzialności.  

10. Podczas trwania obozu zawodnicy zobowiązani sią do dbania o dietę sportową. Wiąże się to z ograniczeniem 
zakupu słodyczy, przekąsek i napojów słodzonych oraz gazowanych. 

 
W czasie tegorocznego obozu będzie realizowany różnorodny program, m.in.:  

1. Zajęcia/treningi Oyama Karate: min. 3 razy dziennie, formy zabawowe dla dzieci, treningi w terenie, w siłowni, na 
basenie oraz w sali. Podział na grupy wiekowe. Dla młodzieży i dorosłych dodatkowe treningi wysokich Kata i 
elementów walki.  

2. Podczas obozu przewidziany jest egzamin na wyższe stopnie kyu. Egzamin nie jest wliczony w cenę obozu. 
3. Zabawy, gry, mecze i zawody sprawnościowe.  
4. Zajęcia integracyjne wśród obozowiczów.  
5. Wycieczka w góry, wycieczka do Zakopanego. 

6. Dyskoteka.   

7. Korzystanie z basenu, sauny, siłowni w ośrodku.  

8. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

9. Inne… ;-)  
 
OSU!  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – TRENUJ, BAW SIĘ I ODPOCZYWAJ RAZEM Z NAMI ! 


