
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Letni Zgrupowanie Karate 2021  

Karpacz 28.06.2021-7.07.2021 rok 

/ informacja dla klubu z aktualnymi danymi uczestnika/-  

Termin zgrupowania 27 czerwca – 6 lipca 2021 r./ pamiętaj wyjazd 27 czerwca w godz. porannych 

-przyjazd 6 lipca 2021 r. godz. popołudniowe. 

koszt zgrupowania 1300,00 zł (osoby spoza klubu oraz osoby dorosłe 1370,00 zł) 

I wpłata wstępna(rezerwacja) 300 zł do 30.04. 2021 roku 

II wpłata 500 zł do 31.05.2021 r. 

III wpłata 500 zł do 15.06.2021 r.  

Koszt zgrupowania obejmuje 

-zakwaterowanie - Dom Wypoczynkowy PATRYN Karpacz  

Adres: Kamienna 5B Karpacz   tel. kom.: 792 270 668 

tel. kom.: 606 737 530   e-mail: j.k.patryn7@o2.pl 

-wyżywienie dostosowane do zgrupowania sportowego ( 4 posiłki ) 

-przejazd w obie strony autokarem,  

-bilety wstępu do miejsc odwiedzanych, 

-opłaty wycieczek  

- bilet wstępu na basen  

- ubezpieczenie. 

 

Obiekt znajduje się w odległości 10 minut od dolnej stacji wyciągu na Kopę, 10 minut do Świątyni 

Wang oraz 15 minut do centrum miasta, 10 min. Aquapark Gołębiewski. 

Obiekt oferuje komfortowe miejsca w pokojach 2, 3, 4 osobowych z TV-SAT i pełnym węzłem 

sanitarnym. Na terenie obiektu serwowana jest doskonała polska i międzynarodowa kuchnia. 

Dostępna jest kawiarnia z dwoma tarasami widokowymi, sala kursokonferencyjna oraz świetlica. 

    W czasie zgupowania podobnie jak w poprzednich latach będą realizowane treningi 

poranne(rozruch) oraz treningi karate przewidziane pod kątem kata i kumite w grupach 

dostosowanych do wieku i umiejętności. Plan zgrupowania obejmuje również 2 wycieczki 

autokarowe, wycieczkę górską, dyskoteki ( piżama party), zajęcia na basenie, przedstawienia 

artystyczne , dzień sportu, egzamin na stopnie kyu.  

Ze względu na sytuację epidemiczną dotyczącą COVID19 obiekt zarezerwowany jest 

wyłącznie dla naszej grupy. 

 

 Informacje Sensei Andrzej Tylka 501185662  

 

1. Imię i nazwisko .............................................................. 

 

2. Data urodzenia i pesel..................................................... 

 

3. Adres i telefon................................................................. 

 

6. Rachunek za obóz tak / nie                                     

Dane do rachunku 

 

4. Zgoda rodziców …………………………………. 

   

Nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zgrupowaniu sportowym. 

    

                 Podpis rodziców                                    ………………………………                                                                                            

mailto:j.k.patryn7@o2.pl

