GKS ŻUKOWO
Camp szkoleniowy JUDO
MURZASICHLE 2018
GÓRY MURZASICHLE k. ZAKOPANEGO
MURZASICHLE

miejscowość położona na wysokości 820-950 m n.p.m., 5 km od Zakopanego. Posiada
unikalne walory krajobrazowe (panorama Tatr) oraz klimatyczne. Okolica znana jako miejsce organizacji obozów i kolonii.

1390 zł

POBYT

07 - 17.08.2018
08.08 - 16.08.2018

ZAKWATEROWANIE: pensjonat, pok. 2 - 4 osobowe z łazienkami i TV. Z ośrodka piękny widok na panoramę Tatr.
Do dyspozycji: kuchnia, stołówka, świetlica, miejsce na ognisko, sala do ćwiczeń, BASEN ODKRYTY
W pobliżu ośrodka kryty basen, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę.
WYŻYWIENIE: Całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w stołówce ośrodka
Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu 8 sierpnia, ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu 16 sierpnia oraz prowiant
na powrót.
TRANSPORT: AUTOKAR ( Gdańsk - Murzasichle - Gdańsk ) oraz transfery i wycieczki autokarowe.
WYJAZD 07.08.18 podstawienie autokaru godz.22.00 przy Ul. Kazimierza Porębskiego 4 w Gdańsku Parking
szkoły OLIMPIJCZYK
POWRÓT 17.08.18 w godzinach wczesnych rannych j.w.
Pozostałe ŚWIADCZENIA w cenie:
- opieka rezydenta i wychowawców i trenerów
- realizacja programu
- korzystanie z sali sportowej zgodnie z grafikiem ustalonym przez TRENERÓW
− bilety wstępu podczas zwiedzania + przewodnik, oraz bilety wstępu do TPN
− ubezpieczenie NW
PROGRAM:
TRENINGI SZKOLENIOWE JUDO
− bardzo bogaty program turystyczny obejmujący wycieczki autokarowe do Zakopanego. Zwiedzanie zimowej
stolicy Polski, spacer po Krupówkach, wjazd lub wejście na Gubałówkę lub Kasprowy, wycieczki piesze z
przewodnikiem, wizyta w Góralskiej Izbie Regionalnej z gawędą góralską.
− wycieczki autokarowe Zakopane, Zalew Czorsztyński – zapora, Zamki Niedzica i Dunajec
− AQUAPARK POPRAD - Słowacja- PASZPORTY!! lub CHOCHOŁOWSKIE TERMY
− dyskoteki , ognisko z kiełbaskami, wspólne biesiady

PŁATNOŚCI
BS konto GKS ŻUKOWO JUDO nr 87 8345 1029 0202 1195 2000 0005
z dopiskiem obóz MURZASICHLE oraz imię i nazwisko PESEL uczestnika
300,- zł. zaliczka na poczet rezerwacji
Dopłata do 100% wartości usługi do 10.07.2018
Ilość miejsc ograniczona

Informacje Piotr Sowa 501 334 502

sowa.piotr@wp.pl

ZGŁOSZENIE - UMOWA - KARTA KWALIFIKACYJNA uczestnika imprezy
GKS ŻUKOWO ul. Mściwoja 6, tel 501 334 502

OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY MURZASICHLE

07 - 17.08.2018

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
imię i nazwisko:...................................................................................................................
PESEL ................................................................................................................................
adres z kodem pocztowym..................................................................................................
adres e-mail ........................................ tel. kontaktowy.......................................................
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Po zapoznaniu się z ofertą i warunkami uczestnictwa, wyrażamy zgodę na udział
naszego dziecka w imprezie organizowanej przez GKS ŻUKOWO
Podpis Ojca:..................................... Podpis Matki:............................................
Proszę o skierowanie dziecka na

OBÓZ SPORTOWO REKREACYJNY MURZASICHLE 07 - 17.08.2018

Informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka ( przeciwwskazania, urazy, choroby, alergie, itp.)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
OPINIA LEKARZA / rodzica O STANIE ZDROWIA DZIECKA
UWAGA !!! w przypadku rezygnacji z badania lekarskiego należy poniżej wypełnić

oświadczenie lub załączyć kopię aktualnych badań sportowo lekarskich lub opinię lekarza
Oświadczam że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w obozie sportowo rekreacyjnym i nie ma
żadnych przeciwwskazań do realizacji zadań związanych amatorskim uprawianiem sportów
…...............................................................................................
podpis i pieczęć lekarza lub rodzica / opiekuna

I N F O R M A C J E dla UCZESTNIKA WYJAZDU
PŁATNOŚCI BANK BS konto nr 87 8345 1029 0202 1195 2000 0005
z dopiskiem obóz MURZASICHLE oraz imię i nazwisko PESEL uczestnika
300,- zł. zaliczka na poczet rezerwacji
Dopłata do 100% wartości usługi do 10.07.2018

TURNUS 07 - 17.08.2018
WYJAZD 07.08.18 podstawienie autokaru godz. 22.00 przy Ul. Kazimierza Porębskiego 4
w Gdańsku Parking szkoły OLIMPIJCZYK
POWRÓT 17.08.18 w godzinach wczesnych rannych j.w.
Uczestnicy zabierają !!! dowód osobisty lub PASZPORT, przybory toaletowe i kąpielowe, JUDOGI,
czapka z daszkiem, ubrania i obuwie sportowe 2 komplety ( dres sportowy, spodenki i koszulki do
treningów ) ubranie przeciwdeszczowe, klapki, obuwie do gier sportowych
OBUWIE DO WYCIECZEK GÓRSKICH
UWAGA !!! organizator nie odpowiada za zniszczenia lub zagubienie rzeczy osobistych, telefonów
komórkowych i innego sprzętu i przyborów uczestników

informacje i rezerwacje

tel. 501

334 502

sowa.piotr@wp.pl

organizator GKS ŻUKOWO impreza zgłoszona w kuratorium

