
Organizator	  	   
Bielański	  Klub	  Kyokushin	  Karate, Warszawa,	  ul.	  L.	  Staffa	  3/5,	  tel.	  22	  864	  17	  07;	  e-‐mail:	  info@ckf-‐bielany.pl	  

	  

Letnie	  obozy	  z	  BKKK	  -‐	  Łeba	  2012	  	  
I	  turnus	  9	  –	  21	  lipca,	  	  II	  turnus	  21 –	  31	  lipca 

	  

 

 

 

 

	  
Łeba	  -‐	  znany	  kurort	  polskiego	  wybrzeża,	  leżący	  w	  bliskości	  Słowińskiego	  Parku	  Narodowego	  pomiędzy	  jeziorami	  Łebsko	  	  
i	  Sarbsko.  
Ośrodek	  „Słowiniec”	  znajduje	  się	  w	  malowniczej	  dzielnicy	  turystyczno-‐wypoczynkowej	  miasteczka	  	  otoczonej	  kompleksem	  leśnym,	  
80m	  od	  morza	  i	  szerokiej	  piaszczystej	  plaży.	  Stanowi	  doskonałą	  	  bazę	  wypadową	  do	  zwiedzania	  Łeby	  i	  okolic,	  do	  których	  należą	  
takie	  miejsca	  jak:	  fragmenty	  starej	  Łeby,	  stację	  meteorologiczną,	  port	  rybacki,	  port	  jachtowy,	  stadninę	  koni,	  romantyczną	  latarnię	  
morską	  w	  Stilo,	  unikalne	  i	  niepowtarzalne	  ruchome	  wydmy	  oraz	  sam	  Słowiński	  Park	  Narodowy. Olbrzymim	  atutem	  Ośrodka	  jest	  
położenie	  z	  dala	  od	  centrum	  Łeby.	  Uczestnicy	  zakwaterowani	  będą	  w	  pawilonie	  murowanym	  w	  pokojach	  2,3-‐osobowych	  oraz	  	  4,5	  
osobowych	  typu	  studio. W	  każdym	  pokoju	  znajduje	  się	  łazienka	  z	  pełnym	  węzłem	  sanitarnym. 
Obiekt	  posiada	  stołówkę,	  boiska	  do	  plażowej	  piłki	  siatkowej,	  koszykówki,	  plac	  zabaw,	  salę	  dyskotekową,	  salę	  treningową	  	  
i	  świetlicę. 
Wyżywienie:	  Bardzo	  dobre	  posiłki	  zbilansowane	  z	  myślą	  o	  ćwiczących	  sportowcach,	  śniadania	  i	  kolacje	  w	  formie	  szwedzkiego	  
bufetu,	  obiady	  podawane	  do	  stołu,	  podwieczorek. 
Program:	   
Nabywanie	  i	  doskonalenie	  umiejętności	  z	  zakresu	  karate	  i	  innych	  dziedzin	  sportu	  (gry	  i	  zabawy	  	  sportowe,	  kichon,	  kumite,	  walki	  
reżyserowane,	  medytacja,	  poprawianie	  poziomu	  cech	  motorycznych,	  korekta	  wad	  postawy,	  test	  nocny,	  chrzest	  samurajski).	  
Realizacja	  zadań	  wychowawczych,	  zasady	  fair	  play,	  przysięga	  dojo	  i	  etykieta	  kyokushin,	  zasady	  dobrego	  wychowania,	  umiejętność	  
współpracy	  i	  realizacji	  wspólnych	  celów. 
Ponadto	  dla	  WSZYSTKICH	  UCZESTNIKÓW	  siatkówka	  plażowa,	  mecze	  piłki	  koszykowej,	  kąpiele	  morskie,	  wycieczki	  rowerowe,	  
pływanie	  na	  pontonach,	  ogniska,	  wspólne	  gry	  i	  zabawy	  (podchody,	  turnieje	  piłkarskie,	  badminton,	  boccia,	  strzelanie	  z	  łuków	  i	  broni	  
pneumatycznej).	  Zamierzamy	  także	  realizować	  program	  mający	  na	  celu	  uwrażliwianie	  uczestników	  na	  ochronę	  zasobów	  przyrody	   
i	  oddziaływania	  na	  nią	  człowieka.	  W	  trakcie	  zajęć	  programowych	  dla	  uczestników	  obozu	  przewidujemy	  realizację	  programu	  
zabawa,	  edukacja	  i	  sport	  dla	  najmłodszych	  (2	  -‐	  5	  lat)	  pod	  okiem	  wykwalifikowanej	  kadry	  (organizator	  zastrzega	  sobie,	  iż	  ten	  
program	  będzie	  realizowany	  w	  przypadku	  uczestnictwa	  co	  najmniej	  sześciorga	  małych	  dzieci).	  

Terminy	  i	  koszt:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  turnus	  -‐	  9	  –	  21	  lipca	  	  -‐	  koszt	  	  1500	  zł	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  II	  turnus:	  21	  –	  31 lipca	  -‐	  koszt	  1300	  zł	  	  

KOSZT	  obejmuje:	  dojazd,	  ubezpieczenie	  NW,	  wyżywienie	  ,	  zakwaterowanie,	  opiekę	  wychowawców-‐instruktorów,	  opiekę	  lekarską,	  
realizację	  programu	  treningowego	  i	  rekreacyjno	  wypoczynkowego.  

Warunkiem	  uczestnictwa	  jest	  dostarczenie	  karty	  uczestnictwa	  i	  wpłata	  zaliczki	  w	  wysokości	  500zł	  do	  dnia	  31	  	  marca	  2012. 
Pozostała	  kwota	  płatna	  do	  dnia	  31	  maja	  2012	  roku. 
Wpłat	  należy	  dokonywać	  na	  konto	  Bielańskiego	  Klubu	  Kyokushin	  Karate	  93	  1090	  1014	  0000	  0000	  0328	  0351	  lub	  bezpośrednio	   
w	  recepcji	  klubu. 

   


