
                    

 

 Ferie w górach  
  zimowisko Kung Fu  
       11 – 17 lutego 2017                 

 

 

 

Wrocławska Akademia Tradycyjnego Kung Fu  YMAA-Targos 
 

   Obozy Akademii to ciesząca się dużą popularnością propozycja aktywnego spędzenia ferii zimowych dla najmłodszych  
w emocjonujący i pełen atrakcji sposób.      Wypełnione szeregiem zajęć, świetnie zorganizowane i z doświadczoną kadrą 
instruktorów, a  przede wszystkim bardzo aktywne obozy Kung Fu, stały się naszą wizytówką. 
           Krótki, zimowy wyjazd – także dla 6 latków – jest dobrym sprawdzianem przed dłuższym letnim obozem. 
   Tego roku zapraszamy najmłodszych uczniów na zimowisko do ośrodka MARKUS – Pensjonatu nad Potokiem  
 w Przesiece, okolice Szklarskiej Poręby.  Pensjonat położony jest w zacisznej Dolinie Czerwienia. Przez teren obiektu przepływa 
górski potok, a z tarasów rozpościera się przepiękny widok na pasmo Karkonoszy. Ze względu na lokalizację to jedno z najlepszych 
miejsc, aby wybrać się na pieszą wyprawę do Zamku Chojnik, na Śnieżkę, Wodospady Podgórnej lub do wielu innych uroczych miejsc 
w Karkonoszach.  Położenie obiektu z dala od ruchliwej ulicy sprzyja odpoczynkowi od miejskiego zgiełku, a tym samym 
zorganizowaniu dobrej zabawy dla najmłodszych pomiędzy treningami.   
   Budynek  posiada dobrze wyposażone pokoje z łazienkami, a co bardzo istotne, dostępną na miejscu salę gimnastyczną, gdzie 
prowadzone będą zajęcia . 
 

 W tym roku mając jak najlepsze wspomnienia –  sprawdzona formuła obozu oraz nowości. 
 Na obóz zapraszamy zarówno czynnych członków Akademii oraz osoby zupełnie początkujące, dla których będzie 
 to pierwszy kontakt z tradycyjną chińską sztuką walki. – zaproś więc kolegę lub koleżankę. 

 

                                            

 

Kadra obozowa 
 

  to instruktorzy na co dzień prowadzący zajęcia z dziećmi w Akademii, którzy wielokrotnie sprawdzili się jako opiekunowie  
na obozach treningowych,  a co bardzo ważne - są to osoby które dzieci znają z zajęć.    Wszyscy opiekunowie posiadają stosowne 
dokumenty uprawniające do pracy z dziećmi, a obóz jest placówką wypoczynku zarejestrowaną i zatwierdzoną przez Kuratorium.  

 

Grupa dzieci i juniorów - program 
 

   Mając praktykę i doświadczenie w organizacji wypoczynku dla najmłodszych uczniów Akademii, zapraszamy do uczestnictwa, 
 a tym samym pogłębiania swej wiedzy i umiejętności w trudnej sztuce kung fu.       
   Nasze wyjazdy przygotowane są także pod kątem tych dzieci, które po raz pierwszy wyjeżdżają bez rodziców.         
 Podczas zimowego obozu odbędzie się  test na żółte stopnie szkoleniowe, a także zajęcia integracyjne pozwalające lepiej poznać 
najmłodszych adeptów kung-fu. –  w tym filmy o sztukach walki, ognisko oraz niespodzianki ... . 
   Program obozu jest zawsze dopasowany do potrzeb grupy wiekowej uczestników, a czas pomiędzy zajęciami wypełniamy 
maksymalnie innymi atrakcjami w taki sposób, by dzieci nie pomyślały nawet by zatęsknić za domem :)     
  Pełne wyżywienie z podwieczorkiem dla grupy sportowej to gwarancja, że dzieci - zwłaszcza niejadki, 
których mamy na oku - były zawsze najedzone  

           trenuj i wypoczywaj z nami !!! 
             

 

                                             



 

 
 

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU - 990 zł                                
 

 - obejmuje podróż w obie strony autokarem,             - pobyt w ośrodku : pokoje 3-4 osobowe z  łazienkami, 

 - pełne wyżywienie dla grupy sportowej, także wegetariańskie  /należy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej/ , 
 - treningi kung fu w ilości 2-3 dziennie, odbywać się będą zarówno na salach w ośrodku  
 - całodobowa opiekę wychowawczą , medyczną  oraz ubezpieczenie turystyczne 
 

 

 

REZERWACJA i OPŁATY 
 

     ilość miejsc w grupie dziecięcej jest ograniczona - 25 osób, decyduje więc kolejność zgłoszeń/wpłat : 
                        -       I rata - 300 zł  termin wpłaty do 16 grudnia 2016 r.  (rezerwacja miejsca)                 
                        -      II rata - 690 zł termin wpłaty do  13 stycznia 2017 r. 

                                       w przypadku rodzeństwa druga osoba płaci o 50 zł mniej   
 
 wpłata drugiej raty po terminie to wzrost kosztów o 100zł,  podobnie jak zgłoszenie na obóz po 16 grudnia                             

 

 

 

 

UWAGA - WAŻNE :     rezerwację miejsca i WPŁATY należy dokonywać WYŁĄCZNIE  

                         bezpośrednio u instruktora prowadzącego ( wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową )  
      

 

 

 

REZYGNACJA 
w przypadku rezygnacji z wyjazdu przed 13 stycznia, organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania 50% pierwszej wpłaty 
w przypadku rezygnacji z wyjazdu po 13 stycznia, organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania 100% pierwszej wpłaty 

 

 

       trenuj i wypoczywaj z nami !!!  
 

 

info. i rezerwacja   - instr  Mariusz Targos              tel. 601 061 228                             mail: ymaa@ymaa.wroc.pl 
 

 
 

 

 

tu odciąć   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tu odciąć 

karta zgłoszeniowa na zimowisko w Przesiece - „Markus”   11-17.02.2017 r. 
 

imię i nazwisko  ................................................................................................................................................ 

adres zameldowania  .......................................................................................................................................... 

.....................................................................................     PESEL  .................................................................... 

kontakt :  tel. ........................................................       e-mail: .......................................................................... 

wyżywienie :  mięsne ..........             wegetariańskie .........                            (właściwe oznaczyć znakiem x) 

 
osoby, które chcą otrzymać rachunek proszone są o podanie danych     ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 
dane zbierane wyłącznie do celów rejestracyjnych oraz organizacyjnych podczas obozu  w ośrodku „Markus” w  2017r. 
Kartę proszę przekazać bezpośrednio instruktorowi wraz z zaliczką na zimowy obóz 

mailto:ymaa@ymaa.wroc.pl

