
INFORMACJA IV - OBÓZ LETNI TAEKWONDO  DARŁÓWKO 2020 
 
 

Termin: 7.08.2020 do 17.08.2020 r.  
Miejsce: O.W. Górnik ul. Sosnowa 1    76-150 Darłowo (Darłówko Zach) 
Odpłatność:  1560 zł ( pomniejszona o dotacje klubowe) płatna do dnia  do dnia 10.07.2020 r. w kasach  
                             klubu lub na nr konta 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 2020 z klubu ……… 
  W przypadku nie uiszczenia do 10 lipca 2020 r. należności za obóz, organizator może dokonać    
                             skreślenia z listy uczestników obozu.  Osoby zainteresowane wystawieniem rachunku proszę o  
                             zgłoszenie takiej potrzeby do końca lipca 2020 r. z podaniem dla kogo i z jaką treścią. 
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 ( przy zastosowaniu  
                             przepisów sanitarnych COVID), trzy posiłki dziennie +   podwieczorek, przejazd autokarem,  
                             opiekę wychowawców, medyczną, basen, inne atrakcje obozowe. Treningi odbywają się jeden  
                             lub dwa razy dziennie w trzech grupach zaawansowania.  Ubezpieczenie NW. Cena nie zawiera  
                             wykupu leków w przypadku zachorowania. Organizator zakupuje leki na paragon i rodzic  
                             dokonuje zwrotu po powrocie z obozu 
Wyjazd:       Śrem 7.08.2020 godz. do 8.00 ul. Staszica 1a (obiekt sportowy)  
                 Kórnik 7.08.2020 godz. 8.30  przy ul. I. Krasickiego 1 (obiekt sportowy Oaza)  
Przyjazd:   Kórnik 17.08.2020 r. około godz. 16.00 w miejscu wyjazdu 
                   Śrem 17.08.2020 r. około godz. 16.30 w miejscu wyjazdu 
Uwagi: 

 Uczestnicy zabierają: sprzęt sportowy do taekwondo na salę i treningu w terenie. Dres 
nieprzemakalny. Strój na basen. Witaminy, odżywki. Stosowny strój do treningu w terenie. Książeczkę 
zdrowia wraz z wpisanym numerem PESEL. Zalecamy wyposażenie dziecka w kremy i filtrem do 
opalania.  

 Niezbędnym jest dostarczenie do 15 lipca 2020 r. dokumentów obozu: wypełnionej karty 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, oświadczenia obozowego. Dokumenty kierować na adres Piotr 
Wesołek 63-100 Zbrudzewo ul. Granatowa 20  

 W dniu wyjazdu dostarczamy organizatorowi oświadczenie Covit z datą 6.08.2020 rok  

 Uczestnicy zabierają maseczki zakrywające nos i usta ( stosowane zgodnie z wytycznymi Covid). 
 

 
 
    Bezpiecznego powrotu, miłych wrażeń, efektywnego treningu 
    Agencja Szkoleniowo-Turystyczna Wesołek 
 
 
 

 

 


