
OBÓZ LETNI DLA KLUBÓW TAEKWONDO DARŁÓWKO 2019 
Ośrodek wypoczynkowy - tuż przy morzu, bardzo dobre warunki pobytu, 

turystyczna miejscowość z wieloma atrakcjami, wielu zawodników wielu 
szkoleniowców z klubów Polski i Anglii, to atuty!!! naszych obozów 

 

 
Termin:      31.07.2019 do 10.08.2019 r.  

Miejsce:      Darłówko 
Odpłatność:        1490 zł pełna odpłatność od uczestnika. Wpłaty:  I rata 300 zł do dnia 31.03.2019 r. II  
                             rata do 5 czerwca 2019 rok (odpłatność nie zawiera dofinansowań klubowych).  

                             Zapisy po 31.03.2019 roku dopłata 50 zł. Zapisy po 5 maja 2019 roku dopłata 100 zł.  
                           (decyduje data przedpłaty). Wpłaty dokonujemy w sekretariatach klubu lub na konto: 
                                               BZ WBK S.A 67 1090 1405 0000 0001 0806 6920   

                            Piotr Wesołek 63-100 Śrem Zbrudzewo ul. Granatowa 20 z dopiskiem w treści: I lub II rata,  
                            za pobyt  imię nazwisko w obozie letnim Darłówko 2019 z klubu ……… 

                            Zawodnicy z klubów Oaza Kórnik, Taekwondo Jarocin, Taekwondo Pleszew i Rapid Śrem ze  
                            stażem min 3 miesięcznym (opłata składki klubowej) mogą liczyć na min 250 zł  
                            dofinansowania. Zawodnicy z większym stażem, wynikiem sportowym itd. mogą liczyć na  

                            większe dofinansowanie, które zostanie ustalone do końca maja 2019 roku. 
                            Zawodnicy z  klubów OZTO i WZTO, będący w składach kadr wojewódzkich, mogą liczyć na  
                            dofinansowania w: KWM 495 zł, KWJM, KWJ i KWM 946 zł.  

Organizator:        Agencja Szkoleniowo Turystyczna Wesołek 
                 Informacje: tel. 0602185526 email: rapidsrem@poczta.onet.pl   www.taekwondo-wesolek.pl 
Cena zawiera:     Nocleg w pokojach 2-3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, trzy posiłki dziennie +    

                            podwieczorek, przejazd autokarem, opiekę wychowawców, medyczną, ratownika, basen,  
                            inne atrakcje obozowe. Treningi odbywają się jeden lub dwa razy dziennie w trzech grupach  
                            zaawansowania. Ubezpieczenie NW. 

Uwagi: 
 W celu rezerwacji bazy noclegowej, niezbędnym jest wpłacenie zaliczki przez zainteresowanego. W 

przypadku rezygnacji z obozu do 5 czerwca 2019 roku, wpłacona I rata podlega zwrotowi. Również i po 
tym terminie możliwy jest zwrot zaliczki - w przypadkach losowych (decyzja należy do organizatora). 
Prosimy o jak najszybszą deklarację uczestnictwa w obozie. Ograniczona ilość miejsc do 120 osób. 

 Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym. 
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