
Zgrupowanie Taekwondo szkoleniowo - integracyjne  
nad morzem w Kołobrzegu 22-28 sierpień 2018r (tydzień -7 dni) 

 

Organizator i kierownik wyjazdu Krzysztof Frankiewicz 601-630-268 
 

Termin: od 22.08.2018 do 28.08.2018 

Miejsce: Kołobrzeg 

Cena pobytu 850 zł za uczestnika 

Zapisy tylko z przedpłatą w wysokości 200 zł do 13.04.2018r. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

do 15 czerwca 2018 (rata II - pozostała część) 
  

Odpłatność nie zawiera dofinansowań klubowych 

Liczba miejsc ograniczona ze względu na wyjazd autokarem, oraz ilości miejsc noclegowych. 

Jak co roku planujemy dofinansować zawodnika, który brał udział w zawodach MMM, MPK, MPJ, 

MMP, MPS, lub jest członkiem kadry wlkp. (wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby 

chętnych, wysokości otrzymanej dotacji  z urzędów miasta, osiąganych wyników sportowych). W 

pozostałych klubach proszę dopytywać czy istnieje taka możliwość.  

Zawodnicy z klubów OZTO i WZTO, będący w składach kadr wojewódzkich, mogą liczyć na  

dofinansowania osobodnia t.j: KWM 45 zł, KWJM, KWJ i KWM 85 zł x 6 dni, warunkiem jest ważna 

licencja i badania. Informujemy również, iż niektóre zakłady pracy posiadają fundusz socjalny na taki cel. 

Zainteresowanym wystawiamy zaświadczenia z Klubu lub fakturę (przy konieczności wystawienia faktury 

proszę doliczyć 23%vat do kwoty za obóz i przy zapisywaniu dziecka poinformować o wystawieniu FV). 

 

W koszty wliczono : 

- Przejazd w obydwie strony autokarem 

- Zakwaterowanie w pokojach 4 i  5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

- Wyżywienie pełno-kaloryczne ( śniadania, obiady, podwieczorek, kolacje) 

- Codziennie 1 lub 2 treningi + poranny rozruch (z podziałem na grupy zaawansowania) 

- Treningi w sali i terenie z kadrą Wlkp. 

- Opieka i nadzór wychowawczy  

- Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty 

- Opieka Instruktorska 

- Opieka medyczna 

- Opieka ratownika WOPR  

- Wejściówki do wszystkich zwiedzanych miejsc, innych atrakcji obozowych. 

- Wyprawy szlakami turystycznymi, korzystanie z urządzeń ośrodka 

  (sprzętu sportowego, placu zabaw, boisk) 

- gry i zabawy, konkursy, karaoke, dyskoteka, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

- Ubezpieczenie NNW 

- Koszulka obozowo-treningowa 

 

integracja klubów z Rakoniewic, Wolsztyna, Kościana, Kargowej, Grodziska Wlkp. 


