Zimowy obóz karate – Brenna’2021
Śląski Klubu Karate „Goliat” zaprasza na zimowy obóz karate do Brennej - atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej
w Beskidach.
Miejsce: luksusowy ośrodek wypoczynkowy „Regor” znajdujący się w centrum Brennej.
W centrum miejscowości znajduje się sztuczne lodowisko, gdzie za symboliczną opłatą można na miejscu wypożyczyć łyżwy.
Cena obozu obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych ( w pokojach: łazienka – WC, prysznic, telewizja kablowa), pełne
wyżywienie 3 razy dziennie, korzystanie bez ograniczeń z basenu krytego, siłowni, sali gimnastycznej ze stołami do tenisa stołowego.
Zapewniamy transport Katowice – Brenna - Katowice z licencjonowanym przewoźnikiem, ubezpieczenie, opiekę instruktorów, lekcje
karate i samoobrony.
Należy zabrać: Kimono, stroje kąpielowe + czepek, legitymację szkolną/studencką, Kartę zdrowia (Chipową)

Termin obozu: 30.01/SOBOTA/ – 05.02./PIĄTEK/2021

Wyjazd: ->zbiórka: 30.01/SOBOTA/.2021r

godz. 9.30, Katowice,ul.Uniwersytecka 12 -> w pobliżu sklepu „Biedronka“. Wyjazd-

godz.10.00.

Powrót:->w to samo miejsce 05.02./PIĄTEK/2021.r

. godz.11.00-12.00

Zapisy: Całkowity koszt wynosi 1260 zł. płatne u instruktorów do 6 stycznia 2021r. Zadatek w wys.500 zł płatny do 12 grudnia 2020r.

Jeżeli zadatek zostanie wpłacony do 16 listopada-Całkowity koszt wyniesie 1160 zł /cena promocyjna /
Ilość miejsc ograniczona /jest tylko 30 miejsc/ – Decyduje kolejność wpłaty zaliczki, która przepada w przypadku
rezygnacji lub nie wpłacenia w terminie pozostałej kwoty.
Przewidujemy egzamin na kolejne stopnie do 2s kyu włącznie (opłata egzaminacyjna NIE jest wliczona w cenę obozu !)
Osoby, które nie zdążą znaleźć się na liście uczestników, mogą wpisać się na listę rezerwową (bez wpłaty zaliczki).
Proszę koniecznie podać nr. Tel. Kontaktowego, e-mail. Dyrekcja Ośrodka „Regor” zobowiązała się do poinformowania o ewentualnych wolnych
miejscach. Osoby starające się o dofinansowanie z zakładu pracy rodziców otrzymają stosowne zaświadczenia.

Uwaga! Ponieważ Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, bony turystyczne nie będą realizowane !!!
Przypominam, że do autobusu mogą wsiąść tylko osoby, które oddały lub oddadzą przy autobusie OŚWIADCZENIA RODZICÓW. Bez
tych dokumentów wyjazd jest NIEMOŻLIWY !!!
Bliższych informacji udziela Prezes Klubu mgr inż. Jerzy Walaszczyk Tel: 602753333

ZAPRASZAMY OSU!
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.KSWgoliat.pl

( Odciąć i wysłać na nasz adres lub oddać instruktorowi )

Zgłoszenie uczestnictwa w zimowym obozie karate – Brenna’2021
Zgłaszam uczestnictwo w zimowym obozie karate – Brenna’2021, organizowanym przez Śląski Klub Karate „Goliat“
w terminie 30.01/SOBOTA/ – 05.02./PIĄTEK/2021
Zgłoszenie uczestnictwa w obozie w Brennej należy przesłać do dnia 12 grudnia 2020r . Wraz ze zgłoszeniem uczestnik obowiązany jest wpłacić
zadatek w wysokości 500zł (tylko zgłoszenie z zadatkiem jest brane pod uwagę). Pozostałą kwotę w wysokości 760 lub 660 zł należy wpłacić do
dnia 6 stycznia 2021r. W przypadku rezygnacji wpłacony wcześniej zadatek przepada.
Nazwisko i Imię....................................................................................../............................. /........................................
Data urodzenia
PESEL .
Dokładny adres: ..........................................................................................................................................................
Telefon......................................................... e-mail: .......................................................
Zobowiązuję się do dokonania wpłat z tytułu uczestnictwa: zaliczka 500zł do do dnia 12 grudnia 2020r ,pozostałą kwotę /760 lub 660 zł /
do dnia 6 stycznia 2021r. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości warunek, iż w przypadku rezygnacji po dniu 6 stycznia 2021r wpłacony
wcześniej zadatek nie będzie mi zwrócony. .........................................................................
(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......................................................................................................................................................................................................

