LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ PLNÉ KARATE, HER, SPORTOVNÍCH
SOUTĚŽÍ, KREATIVITY A NEOPAKOVATELNÝCH ZÁŽITKŮ S KAMARÁDY
Společně zažijeme jedinečné zážitky. Zacvičíme si v krásné přírodě na pomezí
Krkonoš a Jizerských hor, kde zdokonalíme své umění karate a naučíme se novým
věcem s netradičním nádechem. Vydáme se na průzkumnou cestu po okolí
Kořenova. Se svými kamarády budeme soutěžit v celotáborové hře, plnit
jedinečné úkoly a hrát mnoho sportovních soutěží. K soustředění patří i relax
a pohoda, kterou naplníme prostřednictvím řady relaxačních tréninků a her,
výtvarným programem s asijskou tématikou, či si společně posedíme, a třeba
i zazpíváme, u táboráku. A to vše mezi svými
kamarády a trenéry, které dobře známe.
Odjezd z Prahy: v neděli 12. 7. 2020 (ráno)
Návrat: v sobotu 18. 7. 2020 (odpoledne)
Hotel se nachází v malebném prostředí
v horském středisku Kořenov v obci Příchovice,
na rozhraní západních Krkonoš a Jizerských hor.
Ubytování je ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích se sprchou
a toaletou. Součástí ubytování je plná penze + celodenní pití. V hotelu je tělocvična
o velikosti 300 m2, venkovní bazén s brouzdalištěm, venkovní ohniště, gril, restaurace,
stolní tenis, společenská místnost, WiFi připojení, TV, volejbalové hřiště, či hřiště pro
malou kopanou.

Cena: 4 550 Kč

POZOR: OMEZENÝ POČET MÍST

V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování 4x denně, celodenní pití, doprava,
pronájem tělocvičen, lekce karate, trenérský doprovod, věcné ceny a outdoorový
program.
Přihlášku a podrobné platební informace naleznete v našem informačním systému
na: https://system.spirit-sport.cz
Storno podmínky:
Garantujeme vrácení 100 % poplatku v případě jakékoliv zdravotní komplikace znemožňující účast, či v
případě storna z naší strany. V případě neúčasti z jiného, než zdravotního důvodu platí podmínky níže:
45 a více dnů před odjezdem 10 % z ceny, min. 500 Kč, 44-30 dní před odjezdem 30 % z ceny, 29-15 dní
před odjezdem 50 % z ceny, 14-7 dní před odjezdem 70 % z ceny, méně než 7 dní před odjezdem 100 %
z ceny.

www.kamiwaza.cz

