
      
Oferta Letniej Szkoły AIKIDO      

6 - 15.07.2012 r. w  Gozdawie k/ Mogilna

Bogata oferta atrakcji obozu
gwarantuje optymalne wykorzystanie każdej chwili wyjazdu na 

treningi i dobrą zabawę.

W tym roku obóz zostanie zorganizowany w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
„DWOREK” w Gozdawie małej wiosce położonej niedaleko Szlaku 
Piastowskiego.
Ośrodek zajmuje rozległy, ogrodzony, zielony teren umożliwiający 
atrakcyjne spędzenie pobytu. 

Cena obejmuje:
-opiekę wykwalifikowanej kadry ( wychowawców, 
instruktorów), 
- przejazd autokarem,
- zakwaterowanie w pokojach 2-6 osobowych z łazienkami, 
- pełne wyżywienie,
- doraźną opiekę medyczną, 
- treningi na sali z matą i w plenerze z podziałem na grupy 
wiekowe i stopień zaawansowania,

- zajęcia sportowe np.: gry terenowe i zespołowe m.in. turniej piłki wodnej, 
turniej siatkówki, mini hokeja, mała liga baseballu, turniej sumo, koszykówki, 
zawody pływackie, zawody strzeleckie, turnieje tenisa stołowego, ringo, 
dzień sportu i inne,
- zajęcia tematyczne np.:  zwiedzanie „western city”, jazda konna,  jazda 
bryczką, strzelanie z łuku, „chrzty”, 
-  warsztaty tematyczne np.: „dzieje pieniądza” „od ziarenka do chleba”, 
„bliżej historii”,  
- korzystanie ze świetlicy np.: wyświetlanie filmów, zajęcia manualne, 
origami, bingo,  piłkarzyki, dart, 
- ogniska, dyskoteki oraz wieczory karaoke, 
- oraz wiele innych atrakcji dla wszystkich uczestników wyjazdu.

– uczestnicy obozu bezpłatnie mogą korzystać z:

o krytego basenu, 
o pełnowymiarowej hali sportowej,

o kompleksu boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, ręcznej, 
o kortu tenisowego,

osprzętu sportowego w tym: mini hokeja na trawie, krykieta, stołów 
do gry w piłkarzyki, ping ponga, bilard,   

Program wyjazdu przewiduje WYCIECZKI:

- Szlakiem Piastowskim; zawitamy m.in. do takich miejscowości jak Gniezno, 
Biskupin , Wenecja, 

-  wycieczki po okolicy, m.in.:  do Mogilna, do Wylatowa, 



Cena wyjazdu:

Dla osób niepełnoletnich 920 PLN, 
dla osób pełnoletnich        950 PLN 

Opłaty tytułem szkoły letniej należy dokonywać tylko i wyłącznie na 
numer konta Uczniowskiego Klubu Sportowego „AIKIDO” w Zabrzu:

Credit Agricole wcześniej Lukas Bank 33194010763042057700000000

Na blankiecie wpłaty należy podać:
- imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej), 
- z której jest sekcji np.: Ruda Śląska, 
-  jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.

Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata najpóźniej do 15.03.2012 – 150 PLN za osobę.

Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, 
jednak nie później niż 15.06.2012 r ( data wpłynięcia na konto UKS).

Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana rata nie podlega zwrotowi.

• Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc. 
• O rezerwacji miejsca decyduje kolejność dostarczonych organizatorom 

deklaracji. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywanie zmian w planie 

obozu.
• Uprzejmie prosimy o nie dawanie telefonów komórkowych uczestnikom 

obozu. W przypadku nie dostosowania się, organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie obozu. 

    Organizatorzy zapewniają kontakt z uczestnikami przez wcześniej       
    podane nr wychowawców i kierownika. 
• Wszystkich rodziców potrzebujących potwierdzenia lub rachunków do 

zakładów pracy serdecznie prosimy o wcześniejszą informację w tej 
sprawie.

Szczegółowe informacje:
Sylwia Wilk                  603-570-301              aikido.ruda@gmail.com 
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