SZKOŁA AIKIDO ZIELONA GÓRA
ul. Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
tel. kom. 609-502-102
tel. (68) 321-11-77
www.aikido.zgora.pl
www.facebook.com/szkolaaikidozielonagora

WCZASY Z AIKIDO “KOŁATKA 2020”
Prowadzący

PIOTR KIRMIEL 6 DAN
Miejsce wypoczynku

Ośrodek Wczasowy w Kołatce k. Krosna Odrzańskiego o powierzchni 5 ha (ogrodzony i monitorowany),
położony nad jeziorem, w lesie sosnowym stanowiącym fragment chronionego krajobrazu. Około 50 km od
Zielonej Góry – www.osrodekkolatka.pl
Termin wypoczynku

od 4 lipca do 12 lipca 2020 r.
Wyjazd autokarem: sobota, 4 lipca 2020 r., godzina 13:45 spod Szkoły Aikido,
Powrót autokarem: niedziela, 12 lipca 2020 r., około godziny 12:30 pod Szkołą Aikido.

Zadatek w wysokości 400 zł
(liczba miejsc ograniczona - o kolejności
decyduje termin wpłaty zadatku)

Koszt w przypadku gdy całość kwoty wpłacona jest w terminie:
do 30 kwietnia 2020 r.

po 30 kwietnia 2020 r.

uczniowie szkół podstawowych do 5 klasy

1.250 zł

1.299 zł

uczniowie szkół podstawowych
od 6 klasy i uczniowie szkół średnich

1.299 zł

1.349 zł

dorośli

1.349 zł

1.399 zł

Wcześniejsze zakończenie wypoczynku lub jego późniejsze rozpoczęcie nie wpływa na jego cenę.
W wypoczynku mogą uczestniczyć również osoby nie związane z Aikido
(rodzice, rodzeństwo, inni członkowie rodziny - po uprzednim ustaleniu z organizatorem)
W cenę wypoczynku wliczono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1
2

stałą opiekę wychowawców,
opiekę medyczną (pielęgniarka),
ubezpieczenie grupowe NNW,
udział w treningach na macie 300m2 (dzieci do 3 godzin, dorośli do 5 godzin),
zakwaterowanie w domkach, w pokojach 2-3 osobowych,
całodzienne wyżywienie1 (śniadanie, obiad, kolację + podwieczorek),
zwiedzanie leśnej ścieżki edukacyjnej i elektrowni wodnej2,
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: “Jak powiedzieć NIE uzależnieniom”2,
zabawa z kulą wodną do zorbingu wodnego i lądowego2.
projekcja filmów szkoleniowych, dyskoteka, ognisko, karaoke,
pojedynek na torty,

Do posiłków dla osób ze specjalną dietą: wegetarianie, weganie, uczuleni na gluten trzeba dopłacić 15 zł za dzień
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

●
●
●

dzień japoński i dzień indiański,
zajęcia plastyczne,
budowanie wieży ze skrzynek, ścianka wspinaczkowa z instruktorem, zjazd linowy (atrakcje z asekuracją i w
obecności instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia).

Na terenie ośrodka istnieje możliwość korzystania z:
●
●
●
●
●
●
●

sprzętu wodnego: kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych (wyłącznie w obecności wychowawców)
ze stanowiska do strzelania z łuku i z wiatrówki (wyłącznie w obecności wychowawców),
rowerów górskich (wyłącznie w obecności wychowawców),
gier: tenisa stołowego, cymbergaja, itp.
boiska do siatkówki plażowej,
kąpieliska strzeżonego, wyposażonego w pomost (pod opieką wychowawców i ratownika WOPR),
plaży trawiastej i plaży piaszczystej,

Aby pojechać na wypoczynek należy dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika (do
pobrania na stronie Szkoły Aikido lub u senseia w siedzibie Szkoły). W przypadku osób niepełnoletnich, kartę
wypełniają rodzice, wychowawca i pielęgniarka/lekarz. Karta musi zostać podpisana przez uczestnika i
opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
Uczestnicy wypoczynku zabierają ze sobą:
● legitymację PFA - Polskiej Fundacji Aikido (jeśli nie posiadają, można zakupić w Szkole Aikido),
● Kimono, jo, bokken, tanto, buty i strój sportowy (ciepły, np. dresowy i krótki), strój kąpielowy, klapki.
Na zakończenie wypoczynku odbędą się egzaminy na stopnie kyu i dan.
Liczba miejsc ograniczona
(decyduje kolejność zgłoszenia, potwierdzona dokonaniem wpłaty zadatku w wysokości 400 zł)
Wszystkie wpłaty dokonywane są u senseia Piotra Kirmiela - kierownika wypoczynku,
lub na konto Szkoły Aikido. W przypadku rezygnacji po 31 maja 2020 r. zadatek nie podlega zwrotowi.
(z wyłączeniem wypadków losowych)

UWAGA * UWAGA * UWAGA
Ostateczny termin dostarczenia kart kwalifikacyjnych i dokonania wpłat
obowiązuje na zebraniu informacyjnym.

Zebranie informacyjne dla uczestników wypoczynku
12 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00 w Szkole Aikido.

Piotr Kirmiel
ul. Ogrodowa 8/3, 65-462 Zielona Góra,
tel. kom. 609-502-102, tel. (68) 321-11-77
e-mail: piotrkirmiel@wp.pl

