
  LETNI OBÓZ  WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY W GÓRACH – BUKOWINA TATRZAŃSKA 2020 

Śląski  Klub  Karate “Goliat” wraz z wesołą i i sympatyczną drużyną instruktorów  zaprasza na  

 obóz sportowy w miejscowości Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim 

Termin obozu: 12.07- 19.07.2020r  

wyjazd  - 12 lipca 2020r  - godz. 9
00

 (miejsce zbiórki do uzgodnienia) . Ok. godz. 12
00

 przyjazd do Zakopanego, spacer od 

skoczni Drogą Żelazną pod Reglami do Centrum Zakopanego, pobyt na Krupówkach, zakwaterowanie, obiad, kolacja 

powrót   - 19 lipca 2020r. - Zwiedzanie Doliny  Chochołowskiej -  Przyjazd do Katowic ok.18.00.  

Przejazd :  Licencjonowany Autokar - dowóz na miejsce i powrót  
 
Bukowina Tatrzańska – to  wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. 

Miejscowość ta posiada kilka drogocennych skarbów. Są nimi woda, śnieg i góry. Nie chroni ich jednak skrzętnie przed 
użytkowaniem Polaków, ale pozwala czerpać z ich korzyści do woli udostępniając je w miarę swoich możliwości 

Ośrodek : luksusowy hotel **** Grand Stasinda usytuowany jest w Bukowinie Tatrzańskiej, około 1,5 km od kompleksu Termy 

Bukovina. Grand Stasinda Hotel posiada luksusowy basen z trzema saunami i jacuzzi.     
     
Obiekt oferuje:  pokoje  3, 4 i 5-osobowe z łazienkami, TV led, suszarkami ,  dostęp do Internetu WiFi na terenie całego 

ośrodka , ogniska, pieczenie kiełbas, boiska do kosza, siatkówki, piłki nożnej, tenisa  basen kryty z trzema saunami i jacuzzi. 
Obiekt posiada  salę wyposażoną w sprzęt nagłaśniający, na której można zorganizować dyskoteki.. Do dyspozycji 
uczestników  jest sala ze stołem ping-pongowym  oraz  piłkarzykami,   

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie : śniadanie, obiad, kolacja - w formie szwedzkiego stołu.    

  

Przewidujemy egzamin na kolejne stopnie do 2 kyu włącznie (opłata egzaminacyjna NIE jest wliczona w cenę obozu !)      

   

Program:  Treningi specjalistyczne 1-2 razy dziennie w zależności od pogody. Nauka nowego materiału, kąpiele wodne i 

słoneczne, wycieczki, gry i zawody w piłkę siatkową  i nożną, ogniska, gry i zabawy zespołowe, dyskoteki, ubezpieczenie 

uczestników obozu.   

Zapisy: Koszt   Obozu – 1590zł.  

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie w Bukowinie Tatrzańskiej ‘2020  należy przesłać do dnia 12 marca 2020r . Wraz ze zgłoszeniem uczestnik 
zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 500zł (tylko zgłoszenie z zadatkiem jest brane pod uwagę). Pozostałą kwotę w wysokości 
1090zł należy wpłacić do dnia  10 maja 2020r. W przypadku rezygnacji po 15 kwietnia 2020r wpłacony wcześniej zadatek przepada. 

Ilość miejsc ograniczona.   Decyduje kolejność zapisów. 

Bliższych informacji udziela  Prezes Klubu mgr inż. Jerzy Walaszczyk  Tel: 602753333    

Adres do korespondencji: Śląski Klub Karate „Goliat“, 40-007 Katowice, Ul.Uniwersytecka 12/84 

Nr konta bankowego: B.ŚL S.A. O/K-CE , Nr. 32 1050 1214 1000 0007 0006 1724 

e-mail: karategoliat@poczta.fm  ,  www.karategoliat.pl  /  KSW Goliat.pl 

_______________________( Odciąć i wysłać na nasz adres lub oddać instruktorowi )_____________________        

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie rekreacyjno - szkoleniowym   Bukowina Tatrzańska ‘2020 

Zgłaszam uczestnictwo w obozie rekreacyjno - szkoleniowym - Bukowina Tatrzańska ‘2020, organizowanym przez ŚKK 
Goliat“ w terminie 12.07 – 19.07.2020r .    

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie w Bukowinie Tatrzańskiej ‘2020  należy przesłać do dnia 12 marca 2020r . Wraz ze zgłoszeniem uczestnik 
zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 500zł (tylko zgłoszenie z zadatkiem jest brane pod uwagę). Pozostałą kwotę w wysokości 
1090zł należy wpłacić do dnia  10 maja 2020r. W przypadku rezygnacji po 15 kwietnia 2020r wpłacony wcześniej zadatek przepada. 

Nazwisko i Imię....................................................................................../............................. /........................................   
                          Data urodzenia   PESEL  . 

Dokładny  adres: .......................................................................................................................................................... 

Telefon.........................................................  e-mail: ....................................................... wzrost ......................     
 Zobowiązuję się do dokonania wpłat z tytułu uczestnictwa: zaliczka 500zł do dnia 12 marca 2020r., pozostałą kwotę 1090 zł do 
dnia 10 maja 2020r. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości warunek, iż w przypadku rezygnacji po dniu 15 kwietnia 2020r wpłacona 

wcześniej zaliczka nie będzie mi zwrócona. .........................................................................     
                        (czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

Nota księgowa =rachunek : TAK   NIE  ,  Dane do Noty księgowej: ..................................................................................  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych 
Osobowych: tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).“ 

PROSZĘ O WYSTAWIENIE PISMA O DOFINANSOWANIE DO ZAKŁADU PRACY 

 

Nazwa i adres zakładu pracy...................................................................................................................................................................................................... 

mailto:karategoliat@poczta.fm
http://www.karategoliat.pl/

