15–24.08.2022 Karkonosze
Miejsce:Przesieka k. Karpacza, Dom Wczasowy Zielona Gospoda, Dolina Czerwienia 11
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5–osobowe (łazienka, tv, wifi w pokoju),
(śniadania, obiady i kolacje - szwedzki stół),
Koszt:
1880,00 zł
- wykwalifikowana kadra instruktorska
- całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie
- treningi aikido i ogólnorozwojowe w grupach wiekowych na macie i na powietrzu
- wycieczki: Wrocław: ZOO plus AFRYKARIUM z przewodnikiem, Stare Miasto
- Karpacz, wjazd i zjazd koleją linową na Kopę, chętni wejście na Śnieżkę
- Western City Ścięgny
- Kąpielisko Termy Cieplickie
- trekkingi górskie Karkonoski Park Narodowy (m.in. Zamek Chojnik, wodospady itp.)
- projekcje filmów, gry i zabawy zespołowe, konkursy z nagrodami
- boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, duży plac zabaw
- sale tv, świetlice, sala sport., pingpong, miejsce na ognisko, grill itd..
- ubezpieczenie NNW
dojazd do Przesieki - szczegóły u instruktorów w klubach (dopłata)
Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
tel. 501 015 335 lub 500 655 452
e-mail: biuro@aai-polska.pl; www.aai-polska.pl
Ilość miejsc ograniczona, zgłoszenie w momencie wpłaty zaliczki 600 zł w klubie lub na konto:
AAI-Polska Aikido, I. Kanta 15A, 10-691 Olsztyn
BGŻ SA, nr rach. 10 2030 0045 1110 0000 0269 7010
W treści przelewu prosimy koniecznie podać: imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia
Pozostała kwota 1280 zł płatna do 15.06.2022
W przypadku rezygnacji do 15.06 zwrot 100% wpłaty, rezygnacja po 15.06 - zwrot całości
wpłaty pomniejszonej o wysokość zaliczki 600 pln.
Uczestnicy obozu nie zapominają o karcie kwalifikacyjnej i legitymacji szkolnej.
Przypominamy o sprawdzeniu możliwości częściowej lub całkowitej refundacji kosztów wypoczynku
dzieci przez zakłady pracy rodziców, wystawiamy wymagane dokumenty.
Kadra: instruktorzy AAI-Polska Aikido

!!! UWAGA ADEPCI Z REIDOKAN DOJO !!!
WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAPISEM
NA OBÓZ ZAŁATWIAMY U NAS W DOJO.
WPŁATA ZALICZKI GOTÓWKĄ DO 23.02.2022
WPŁATA POZOSTAŁEJ KWOTY RÓWNIEŻ GOTÓWKĄ.
W RAZIE PYTAŃ KONTAKT (TEL. 506 382 357)

