
LETNI OBÓZ TAEKWON-DO
dla dzieci i młodzieży
Porąbka, 17-28.08.2018 

Porąbka - miejscowość w powiecie bielskim, ok. 75 km od Krakowa. 
Położona jest nad rzeką Sołą przy Jeziorze Czackim. Zamieszkamy w
Domu Wczasów Dziecięcych. Jest to placówka świetnie 
przygotowana do organizacji pobytu dzieci. Ośrodek ma długą 
tradycją, a ostatnich latach obiekt przeszedł gruntowną odnowę.

Dom Wczasów Dziecięcych posiada ogrodzony teren o powierzchni 1
ha. Na jego terenie znajdują się: nowoczesne, wielofunkcyjne 
boisko, plac zabaw, kilka sal świetlicowych. Uczestnicy zostaną 
zakwaterowani w przestronnych, słonecznych pokojach 
wieloosobowych. Instruktorom pomagać będzie doświadczona 
kadra ośrodka, a także dyżurująca w ośrodku pielęgniarka. W 
okolicy znajduje się wiele szlaków turystycznych, baseny, jezioro i 
masa innych atrakcji. Mocną stroną ośrodka jest świetne jedzenie.

Transport: klimatyzowany autokar. Wyjazd: w piątek 17.08.2018 o godz. 
11:00 przy SP nr 149 w Krakowie, przy ul. Bujaka 15, powrót: we wtorek 
27.08.2018 ok. godz. 12:00 w to samo miejsce.

Zakwaterowanie: Dom Wczasów Dziecięcych, ul. ul. Wielka Puszcza 91, 
43-353 Porąbka, http://dwdporabka.pl/. Pokoje 4, 8 i 9 osobowe, węzły 
sanitarne na każdym piętrze, stołówka w ośrodku.

Cena: 1200 PLN
Zadatek: 300 zł, płatna do 31.03.2018 lub do wyczerpania miejsc; zapłata: 
900 zł, płatna do 15.06.2018. Płatności na dedykowane konto KCT:
Raiffeisen Polbank 43 1750 0012 0000 0000 2742 4139.
W tytule przelewu wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz 
dopisek „Porąbka”. 

Aby otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu płatności na 
adres mikolaj.kotowicz@kct.pl.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem z Krakowa,
• zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych,
• wyżywienie (3 posiłki dziennie),
• treningi (3 razy dziennie),
• opiekę wychowawców i instruktorów,
• bogaty program oparty na aktywnym wypoczynku,
• wycieczki, w tym wyjazd do Energylandii.

Karty obozowe: należy pobrać ją ze strony internetowej, wydrukować 
dwustronne, wypełnić i podpisać na każdej stronie oraz dostarczyć 
instruktorowi do 15 czerwca 2018. 

Organizator: Krakowskie Centrum Taekwon-do

Współorganizatorzy: 
• Fight Center Iława
• Klub Karate ENSO Krapkowice
• Akademia Sportów Walki „Watacha”.

Zapisy u instruktorów.
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/camptkd/

http://dwdporabka.pl/
https://www.facebook.com/camptkd/
mailto:mikolaj.kotowicz@kct.pl

