
      
ZIMOWA SZKOŁA AIKIDO

5 - 12.02.2012 r. w  Jaworzynce

Bogata oferta obozu
gwarantuje optymalne wykorzystanie każdej chwili wyjazdu 

na treningi i dobrą zabawę.

Obóz zostanie zorganizowany na terenie Centrum Wypoczynkowo – 
Szkoleniowego ”JAWORZYNKA”  u zbiegu granic trzech państw: 
Polski, Czech i Słowacji w miejscowości Jaworzynka. 
Jest to nieskażony zakątek Beskidu Śląskiego.  

Cena obejmuje:
-opiekę wykwalifikowanej kadry ( wychowawców, instruktorów), 
- przejazd autokarem,
- zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 
- wyżywienie 4 x dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
- doraźną opiekę medyczną, 

• atrakcje niezależne od pogody: 
- treningi na sali z matą,
- zajęcia na basenie, m.in. zapoznanie się z nurkowaniem pod opieką 
instruktora w systemie PADI i SSI, gry i zabawy w wodzie, 
- zajęcia tematyczne np.: poznawanie kultury  i zwyczajów regionalnych, 
spotkanie z gawędziarzem, odkrywanie talentów,  „chrzty obozowe”, 
- korzystanie ze świetlicy np.: karaoke, bal karnawałowy, wyświetlanie 
filmów, zajęcia manualne, zadania i gry logiczne np.: „Teambalans”, 
- zajęcia na sali gimnastycznej: gry zespołowe, zręcznościowe,
- zabawa na dmuchańcach, 
- ognisko,
- zabiegi lecznicze: ozonoterapia i inhalacje, 
 - wycieczki piesze po okolicy np.: na Trójstyk, na górę Ochodzitą, 
- zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej.
- zajęcia w Chacie Chlebowej.   

• zimowe atrakcje: 
 - kulig z pieczeniem kiełbasek,
 - bitwa na śnieżki, ślizgawka,
- tor zjazdowy; zjazdy na workach, oponach , materacach i nie tylko…
oraz wiele innych atrakcji dla wszystkich uczestników wyjazdu.

Cena wyjazdu :
Dla osób niepełnoletnich  820 zł,
Dla osób      pełnoletnich  860 zł,

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

Lukas Bank 33194010763042057700000000



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

Płatność w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak nie 
później niż 31.01.2012 r ( data wpłynięcia na konto UKS).

• Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc. 
• O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem 

na adres aikido.ruda@gmail.com i otrzymanie informacji zwrotnej
oraz przekazania organizatorom deklaracji uczestnictwa. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie 
obozu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów 
komórkowych w trakcie obozu. 

• Wszystkich rodziców potrzebujących potwierdzenia lub rachunków do 
zakładów pracy serdecznie prosimy o informację w tej sprawie przed 
obozem.

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