
ORGANIZATOR: 

 

Sanocki Klub Karate Do-Kyokushinkai 

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok  

e-mail:kyokushin-sanok@wp.pl 

tel. 609 464 921 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 

Gorzycki Klub Karate Kyokushin 

ul. 3-go Maja 7 39-432 Gorzyce 

e-mail:gorzklub@wp.pl 

tel. 606 433 731 

 

UKS Kyokushin Karate w Brzostku 
ul. Rynek 31; 39-230 Brzostek 

e-mail: tomekmen102@wp.pl 

tel.509 655 115 

TERMIN OBOZU: 

31.01.2015 – 06.02.2015 

MIEJSCE: 

 

Hotel Fero Active w Korbielowie  

ul. Graniczna 17,  34-335 Krzyżowa 

tel .33 863 40 13 

www.hotelfero.pl 
 

PROWADZĄCY: 
Sanok   Shihan Henryk Orzechowski       5 DAN 

Gorzyce  Sensei Ostrowski Krzysztof      3 DAN 

Brzostek  Sensei Tomasz Mendoń          2 DAN  

KOSZT: 

Zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych, 

całodzienne wyżywienie, dojazd i powrót, 

ubezpieczenie, opieka instruktorów. 

700,00  (siedemset złotych)  

Rezerwacja osobista lub telefoniczna, zadatek  

400 zł płatny do 30.12.2014 w siedzibie klubu lub  

na konto : PBS o/Sanok 

70 8642 0002 2001 0054 6436 0001 

Pozostałe 300 zł w dniu wyjazdu na obóz   

lub przelewem na konto klubu.   

 

PROGRAM: 
- treningi karate na sali i w terenie 

- aktywny wypoczynek na łonie natury w 

malowniczej miejscowości u stóp Pilska ( 1557 m 

n.p.m.) 

- gry i zabawy zespołowe: tenis stołowy, piłkarzyki 

- możliwość korzystania z pobliskich wyciągów 

narciarskich – dwa nowe wyciągi kanapowe  ( 

zakup karnetu we własnym zakresie ) 

- wejście na basen 

- ognisko, grill, dyskoteki, karaoke, sayonara 

- kulig saniami 

- egzamin na stopnie KYU 

oraz ... niespodzianki 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

 ukończone 9 lat (młodsi z rodzicami lub 

opiekunem) 

 zgoda rodziców (dot. niepełnoletnich)  

 
W OBOZIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ OSOBY 

NIEZWIĄZANE Z KARATE!!! 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

 Wyjazd w dniu 31 tycznia 2015 godz. 7-8 

 z dworca PKP w  Sanoku przyjazd do hotelu  

w Korbielowie ok. godziny 14. 

 Powrót do Sanoka 6 lutego 2015 ok. godz. 14 

 ( godziny wyjazdu i powrotu mogą ulec 

zmianie, informacje będą przekazywane 

uczestnikom na bieżąco ) 

 

Wystawiamy zaświadczenia potrzebne przy    

realizacji dofinansowania z zakładu pracy. 
  

Z uwagi na konieczność dokonania przedpłaty  

za obóz - osobom rezygnującym z udziału w obozie 

zadatek nie będzie zwracany.  

Proszę o rozważne dokonywanie rezerwacji. 

 

                    Karta Zgłoszenia 
 

....................................................................... 
(imię i nazwisko) 

....................................................................... 
                                                ( PESEL ) 

.............................................................................     

                                             , (adres e-mail) 

............................................................................. 

(dokładny adres z telefonami) 

Wypoczynek zgodny z ROZPORZĄDZENIEM 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 

21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania. 

( Dz. U. Nr 12 z dnia 10 lutego 1997r. i Dz. U. Nr18 

z dnia 28 lutego 1997r.)
 

 

Osoby chętne do uczestnictwa w obozie 

zobowiązane są do wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej uczestnika placówki wypoczynku. 

 

UWAGA ORGANIZATORA: W związku z 

zawartą umową rezerwacyjną, warunkiem 

odbycia się obozu jest zebranie co najmniej 50 

osób chętnych. 
 

 

 

mailto:tomekmen102@wp.pl

