
                                                                                                                                                           
 

LETNIA SZKOŁA KARATE CKKK 

DĄBKI 16.07-26.07. 2021 

          
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w obozie sportowo – 

wypoczynkowym organizowanym przez  

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin. 
Organizator 

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin wraz z UKS "Iskra" 

Termin wyjazdu 

16 - 26 lipiec 2020 r 

Miejsce pobytu  

Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy DUET (pawilon B) w Dąbkach ul. Wydmowa 6.   

(www.duet.com.pl/duet) 

Transport 

Autokar organizatora  lub własny transport. 

Cena 

Uczestnik: 1450 zł 

JEST MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA  
BONU TURYSTYCZNEGO 

Jest możliwość wykupienia samych posiłków dla osób zakwaterowanych poza 

ośrodkiem DUET – szczegóły u organizatora. 

CENA OBOZU OBEJMUJE: 

- pobyt, wyżywienie, dojazd, program, ubezpieczenie NW na 5000 zł, opiekę 

pedagogiczną i medyczną. 

Minimalny wiek indywidualnego uczestnika obozu to 7 lat. Dzieci młodsze wyjazd 

z opiekunem lub za indywidualną zgodą instruktora. 

Zakwaterowanie 

W pokojach 3 – 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka, 

toaleta). Do dyspozycji uczestników zespół boisk, plac zabaw, świetlice, sale do 

zajęć sportowych. Ośrodek położony w spokojnej okolicy uzdrowiska Dąbki 60 m 

od piaszczystej, szerokiej plaży (szczegóły na stronie ośrodka: 

www.duet.com.pl/duet ). 

 

 

CIECHANOWSKI KLUB KARATE 

KYOKUSHIN 
06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 5/5, 

REGON 141187621, NIP 566-19-42-581, tel.: +48 500138092 

konto 76 8230 0007 0017 2879 2000 0001 

www.ckkk.eu , ckkk@ckkk.eu,  
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Wyżywienie  

3 posiłki dziennie + podwieczorek serwowane w postaci stołu szwedzkiego                      

w stołówce na terenie ośrodka.  

Opieka 

Kadra instruktorska CKKK, stacjonarna opieka medyczna pielęgniarki i lekarza             

w ośrodku, opieka ratownika wodnego podczas kąpieli w morzu.  

Płatność 

Przelew na rachunek bankowy  CKKK: 76 8230 0007 0017 2879 2000 0001.                    

W tytule przelewu proszę wpisać „Letnia szkoła karate” oraz imię i nazwisko 

uczestnika/ów.  

 Liczba miejsc jest ograniczona, według  kolejności wpłat. Warunkiem 

rezerwacji jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł/osoba oraz 

dostarczenie instruktorowi karty kolonijnej uczestnika/ów. Całkowitą kwotę za 

wyjazd należy wpłacić do dnia 15.06.2020 

 

Program obozu 

 treningi karate Kyokushin co najmniej raz dziennie, 

 treningi lekkoatletyczne  

 zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne,  językowe,  

 gry i zabawy na powietrzu: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, gry 

terenowe, 

 aktywny wypoczynek na plaży i kąpiele w morzu, nauka pływania, 

 wyjścia na krytą pływalnię 

 wycieczka 

 zwiedzanie okolicznych atrakcji 

 ognisko, dyskoteki, konkursy i dużo więcej 

 zajęcia survivalowe  

 

 

 

 

Kontakt do organizatora 
500 138 092 – Sensei  Wojciech Gołębiewski 

508 462 484 – Sempai Krzysztof Szczepański  

mail: ckkk@ckkk.eu 

strona: www.ckkk.eu  

 

 

 

ZAPRASZAMY 

OSU!!! :) 
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