Oferta letniej szkoły AIKIDO

12-21.08.2022
10 dni obozu zostanie zorganizowany
w odnowionej Willi Wiktoria w malowniczej
części Kotliny Kłodzkiej.
Tym razem moc atrakcji m.in.
TRENIGI AIKIDO I SAMOOBRONY,
BITWA KOLORÓW, STRZELNICA
SPORTOWA, WARSZTATY CUKIERNICZE,
FILCOWE STWORKI, „PAPIEROWE
FANTAZJE, GRA O FLAGĘ, ZAJĘCIA
TERENOWE, ŚLIZGAWKA WODNA.
Uczestnicy będą korzystać zgodnie z programem
m.in. -gier zespołowych, -kąpieliska strzeżonego,
-ogniska z pieczeniem kiełbasek, -dyskoteki,
-wieczorów karaoke, -gier zręcznościowych,
-mapli, -bamp, -projekcji filmów, -zajęć sportowych,
manualnych i animacyjnych.

Cena obejmuje:
- opiekę wykwalifikowanej kadry (wychowawców,
instruktorów),
- realizację autorskiego programu pełnego atrakcji,
- doraźną opiekę medyczną,
- przejazd autokarem,
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
wyżywienie: śniadanie, obiad z podwieczorkiem,
kolacja,
- treningi aikido i samoobrony w namiocie z matą
i w plenerze,
Planowane wycieczki m.in.:
- Trójmorski Wierch,
- Kopalnia złota Złoty Stok,
- Kłodzko,
- Międzylesie,
-Duszniki Zdrój,
- wycieczki piesze po okolicy.

Cena wyjazdu dla osób niepełnoletnich trenujących w klubach aikido Ruda Śląska, Zabrze,
Gliwice, Katowice, Paniówki, Bytom oraz osoby, które wcześniej uczestniczyły w obozach
organizowanych przez „ABC WILK”: 1630 PLN/os*
Cena dla pozostałych osób niepełnoletnich: 1730 PLN/os*
Cena wyjazdu dla osób pełnoletnich: 1730 PLN/os*
*cena zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.





Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność dostarczonych organizatorom deklaracji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
Organizatorzy nie zgadzają się na zabieranie ze sobą przez dzieci telefonów komórkowych i innych
urządzeń komunikacyjnych. Dzieci będą miały kontakt z rodzicami przez telefony kadry.

Dodatkowe atrakcja dla chętnych:
Nocne zwiedzanie Twierdzy dala lubiących dreszczyk.
Podczas Nocnego Zwiedzania wejdziemy m.in do podziemi, więc zwiedzanie nie
jest możliwe dla osób cierpiących na: klaustrofobię, choroby układu krążenia czy
choroby serca.
W wydarzeniu mogą brać udział dzieci powyżej 8 roku życia. Podczas spektaklu
mogą pojawić się: GŁOŚNE WYSTRZAŁY Z KARABINU Prosimy mieć na
uwadze, że część trasy przebiega ciemnymi korytarzami, które oświetlane będą
latarenkami.
Koszt zależny od ielkości grupy, przy minimum 25os - 80zł/os.
Przy minimum 40os -60 zł.

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać
na numer konta: ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119
ABC WILK 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a
Na dowodzie wpłaty należy podać:
- OBÓZ AIKIDO, - imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej!),
- jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.
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Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata 300 PLN za osobę. Jest to gwarancja rezerwacji miejsca
(wpłata plus umowa zgłoszenie). Termin wpłaty do 25 marca 2022- liczy się kolejność zgłoszeń.
Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana I rata nie podlega zwrotowi.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres aikido.ruda@gmail.com
oraz odesłanie umowy zgłoszenia.
Pozostała część w całości lub w ratach może być wpłacona w dogodnym terminie, jednak nie później niż
01.08.2022 r. (data księgowania na konto ABC WILK).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowywania telefonów komórkowych w trakcie obozu.

Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby jeżdżące na obozy od wielu lat, z uprawnieniami wychowawców
kolonijnych i uprawnieniami instruktora sportu lub rekreacji ruchowej.
Organizatorem obozu jest firma ABC WILK posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gwarancję
Ubezpieczeniową Signal Iduna.
Dane Kontaktowe:
ABC Sylwia Wilk 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a, Tel: 603-570-301,
NIP 641-212-05-15, REGON 240230062 aikido.ruda@gmail.com, www.abcwilk.pl

