
Letnia Akademia Karate – obóz dodatkowy ASiK Warszawa 

ZWIERZYNIEC ‘2021 

XXXV Turniej Karate o "Puchar Roztocza" pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 
27.06-4.07.2021r. 

______________________________________________________________________ 

 

1/Zakwaterowanie i wyżywienie:  

Internat Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego ul.Browarna1, 22-470 

Zwierzyniec www.zsdios.pl, zakwaterowanie w pokojach 2-5os., łazienki wspólne, całodzienne wyżywienie-

3 posiłki dziennie.  

2/Program sportowy: intensywny program treningowy Letniej Akademii Karate: zajęcia prowadzone z 

podziałem na wiek i poziom zaawansowania, zajęcia rekreacyjno-sportowe, uczestnictwo w ogólnopolskim 

turnieju karate o „Puchar Roztocza”, możliwość korzystania z obiektów sportowych na terenie ośrodka. 

 3/Kadra: profesjonalni trenerzy karate tradycyjnego w tym medaliści Mistrzostw świata i Europy, 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

4/ Walory obozu: efektywny system treningów dla początkujących i zaawansowanych, udział w 

wyjątkowym turnieju na Rynku Starego Miasta w Zamościu, przygotowanie do egzaminów na stopnie 

uczniowskie, możliwość konfrontacji treningowej z zawodnikami z różnych klubów, przygotowanie do 

startu w najważniejszych turniejach w II półroczu; wiele atrakcji w programie min.: piesze wycieczki po 

okolicy, ognisko, dyskoteka, obozowe konkursy z nagrodami.  

5/Koszt:1090,00zł/osoba (UWAGA! w/w koszt obowiązuje przy wpłacie zaliczki 400zł. na konto naszego 

Klubu (ASiK) do dnia 31.03.2021r.,po w/w terminie koszt 1190,00zł/osoba). Cena zawiera: zakwaterowanie 

i całodzienne wyżywienie, opiekę pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz medyczną, ubezpieczenie NNW, 

program sportowy i rekreacyjny, opłatę startową w turnieju.  

6/Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:  

1.Organziatorem jest zaprzyjaźniony, Lubelski Związek Karate Tradycyjnego. W Letniej Akademii Karate 

mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli z naszego Klubu, jeśli uczestniczą w obozie w Mikoszewie/ nie 

mogą z przyczyn losowych wziąć udziału w obozie w Mikoszewie. 

2.Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.lubelskie.karate.pl oraz 

przesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki (zadatku) na konto ASiK, na e-mail: biuro@ekarate.pl.  

3. Termin dokonania opłaty rezerwacyjnej: 400,00zł/osoba będzie traktowany jako termin zgłoszenia (w 

treści przelewu: Zwierzyniec2021, imię i nazwisko uczestnika). 

Całkowita kwota płatna najpóźniej do dnia 27.05.2021r.  

4.W przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, w przypadku wpłaty opłaty 

rezerwacyjnej, a braku miejsc -wpłata zostanie zwrócona w całości.  

5. Kartę uczestnika obozu należy dostarczyć do ASiK (oryginał+ skan na e-mail) do dnia21.05.2021r. 

10. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszu socjalnego zakładu pracy rodziców. 

10.Dodatkowe informacje: instruktorzy prowadzący oraz biuro@ekarate.pl / 575 158 185 / 515 514 732. 

http://www.lubelskie.karate.pl/

