
OFERTA – ZIMA 2023 
„ZIMOWA AKADEMIA KARATE” 

 

Organizator:                                                                                                                Załącznik nr 1 

Sport i Rekreacja Dariusz Łyczko 
ul. Dereni 12a, 40-750 Katowice, NIP 9541727899,  

REGON 270175581, tel. 609-464-308, e-mail: obozy.lyczko@gmail.com 

ING Bank Śląski nr 07 1050 1214 1000 0097 1674 3928 

 

➢ Obóz tematyczny „Zimowa Akademia Karate” – to oferta skierowana do uczestników w 

wieku od 7 roku życia,  uprawiających karate bądź też chcących rozpocząć naukę.  

➢ Gość specjalny: shihan Jacek Czerniec 6 dan 

 

Termin: 14 – 20.01.2023 r.  - (7 dni/6 noclegów) 

Miejscowość: Murzasichle 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy „Zbójnik” ul. Sądelska 33a, pokoje 3 – 5 osobowe.  

Do dyspozycji uczestników są dwie duże sale lustrzane, piłkarzyki, stół do ping-ponga, bilard. 

 Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane, podwieczorek.    

                 

Program: 

- Nauka Kihon, Kata, Kumite, Ido Geiko – treningi 2 x dziennie, 

- „Snowtubing”  3 x w ciągu turnusu, 

- Kulig 1x, 

- Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek 1x, 

- Obozowy turniej karate 1x, 

- Gry, konkursy, zabawy, wyjście na sanki (w zależności od warunków pogodowych) 1 zajęcia dziennie. 

Uwaga! Dla chętnych możliwość korzystania ze stoku narciarskiego (sprzęt i opłaty za wyciąg we 

własnym zakresie). Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem. 

 

Kadra: 

- organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – wychowawczą, 

- kierownik obozu: Dariusz Łyczko 

 

Transport: 

- autokar, 

- wyjazd w dniu 14.01.2023 r. (sobota) o godz. 9:00, zbiórka godz. 8:30, Katowice ul. Radosna 35c.  

- powrót w dniu 20.01.2023 r. (piątek) wyjazd z Ośrodka godz. 10:00    

 

Warunki rezerwacji: 

- zawarcie umowy oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 370,00 zł. 

 

Koszt obozu: 

1370,00 zł – cena zawiera: opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy, zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport, suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW 10 tyś. PLN, opiekę 

kadry, podstawowe lekarstwa przepisane przez lekarza w trakcie trwania obozu, program, dyplom 

uczestnictwa, pamiątkową koszulkę. Cena nie obejmuje świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail: obozy.lyczko@gmail.com 

mailto:obozy.lyczko@gmail.com

