Športová Škola Karate, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
IČO:36062022 , DIČ: 2021623153, mob.: 0904 323 309 (Kristína Macková)

IX. LETNÝ CAMP KARATE KLUBU ŠŠK

Extra ponuka:

25 € / os.





Dátum:

13. – 19. AUGUST 2017 (7 dní - 6 nocí - nedeľa až sobota)

Miesto:

SPORT RESORT SLOVENKA – Moštenica 159, Slovenská Ľupča 976 13
okres Banská bystrica
detailnejšie informácie: http://www.sportresortslovenka.sk/rezort.html

Cena:

210,- € - Cena sa môže zmeniť v prípade záujmu o dopravu dieťaťa

- možnosť ubytovania pre rodičov a priateľov karate (1 noc od 18.8. do 19.8.)
Ubytovanie v 4-lôžkových chatkách, alebo hl. chate (podľa obsadenej kapacity)
Večerný „Karatistický guľáš“ a spoločná opekačka, raňajky 19.8.
Účasť na záverečnom vyhodnotení sústredenia a aktívna účasť na spoločných aktivitách pri ohnisku
Prenocovanie vo vl. stanoch (10 €/stan ) telocvični (5 € /os.) bez raňajok 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

ZÁLOHA 100 EUR do 31.3.2017– IBA vkladom, prevodom na účet banky VÚB 2548286453 / 0200, v.s. dátum narodenia
účastníka, do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť “ZALOHA TABOR” + celé meno účastníka
V cene je zahrnuté:

-

-

6x ubytovanie:
o v 2-3-4 lôžkových izbách so sociálnym zariadením na izbe – chlapci a dievčatá extra
o v 4-lôžkových chatkách so sociálnym zariadením na izbe – chlapci a dievčatá extra
- 4x denne strava + celodenný pitný režim
- Prenájom všetkých športových priestorov a ihrísk, zabezpečenie aktivít
o Multifunkčná plocha – futbal, volejbal, basketbal...
o horolezecká stena
o Lanová „opičia“ dráha
o Priestory ohniska s plným vybavením
o videoprojekcia
o krytá telocvičňa
o výstup na Kozí vrch (cca 2 hodiny pešou chôdzou)
- Zakúpenie vecných cien, tričiek s logom sústredenia, prezenty, vecné odmeny pri súťažiach, atď.
- Organizácia a zabezpečenie prípravy súťaží a spoločných aktivít (hier, súťaží)
Organizácia spoločného „karatistického guľáša“ pre rodičov a priateľov karate (v piatok večer 18.8.2017)

.................................................................................................................................................................................................

INFORMAČNÁ NÁVRATKA - MÁM ZÁUJEM O PRIHLÁSENIE SVOJHO DIEŤAŤA
MENO a PRIEZVISKO:....................................................................................................................................................
DÁTUM NARODENIA:.....................................................................................................................................................
na IX. Letný CAMP karate klubu ŠŠK, ktoré sa bude konať v termíne 13.8.-19.08.2017 v Sport Resort SLOVENKA.
Mailová adresa, na ktorú majú chodiť oznamy ohľadom organizácie ............................................................................

podpis...............................................................................................

