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Společně zažijeme dobrodružství. Jako praví asijští bojovníci budeme plnit úkoly a 
prověříme své schopnosti. V průběhu celého tábora budeme procházet cestou asijských 
dovedností. Součástí cesty budou kromě plnění řady úkolů, tréninky karate, hry a také 
výtvarný program. Ve výtvarném programu se mimo jiné ponoříme do sebe sama a to 
prostřednictvím posvátných tibetských kruhů mandal. To vše společně prožijeme v 
blízkosti Prahy v obci KLÁNOVICE.   

KDY: pondělí 23. 8. –  pátek 27. 8. 2021, 7:00 – 17:15 h  

KDE: Studio YOON, Bělečská 36, Praha 9- Klánovice  (cca 10 km z Černého Mostu, 7 km 
od Horních Počernic) – viz níže                    

URČENO PRO: Předškolní děti a děti 1. stupeň ZŠ  

PŘIHLÁŠKA A ZPŮSOB PLATBY:  

Registrace probíhá prostřednictvím informačního systému SK KAMIWAZA KARATE. 
Odkaz naleznete na www.KAMIWAZA.cz / www.karate1.cz. Přihlásit se můžete 
nejpozději do 30. 6. 2021. Kapacita počtu dětí je omezena. Po naplnění kapacity už 
přihlášení nebude možné.   

CENA: 620 Kč / dítě / den  

Příklad platby: V případě účasti na jeden den zaplatíte 620 Kč. V případě účasti na pět 
dnů zaplatíte 5 x 620, tzn. 3100 Kč. Cena zahrnuje oběd, 2 x svačinu, pitný režim, 
výtvarné pomůcky, trenérský doprovod, pronájem sportovišť a odměny pro děti.  

 



 

www.kamiwaza.cz 

LEKTOŘI: Tým Kamiwaza karate 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM (běžný režim dne):  

7.00-8.00   příchod do klubovny / studio YOON Klánovice 

8.00-9.40  dopolední program 

9.40-9.50  svačina 

9.50-12.00   dopolední program 

12.00-13.00  oběd 

13.00-13.45  odpolední relaxace  

13.45-15.45   odpolední program 

15.45-16.00   svačina 

16.00-16.45  odpolední program 

16.45-17.15  vyzvedávání dětí z klubovny / studio YOON Klánovice 

Součástí programů budou tematické úkoly, hry, tréninky karate, či výtvarný program.  

    

Jak se do Klánovic dostanete 

Autem – Klánovice se nachází 10 km z Černého Mostu, 6 km od Horních Počernic a cca 1km od 
Újezdu nad Lesy.  
Autobusem – Přímo z Černého Mostu (konec metra B) jezdí autobusová linka 303, 221.  
Vlakem – z Hlavního nádraží jede vlak přímo do Klánovic. 
 

PLATEBNÍ ÚDAJE 

Číslo, účtu a podrobné platební údaje dostanete po registraci na akci v našem 
informačním systému. 

POZOR: POČET DĚTÍ JE OMEZEN. Po naplnění počtu dětí se již nebude možné 
přihlásit. Až okamžikem zaplacení je přihláška považovaná za potvrzenou a Vaše 
dítě má tímto okamžikem zajištěnou účast na táboře. V případě, že úhrada 
neproběhne v uvedeném termínu, může být místo obsazeno jiným zájemcem. V 
případě storno zaplacené přihlášky činí stornopoplatek 60% z ceny. 

 


