Mezinárodní startovní soustředění do závodní sezóny
2017/2018 + Dětský tábor karate ( Harry Potter )
– Libá u Chebu
Datum:

26.8.-30.8.2017

Místo pobytu:Libá u Chebu

(adresa: obec Libá, bývalá Rota Dubina)
GPS: 50°6'37.310"N, 12°13'42.831"E

( Úplně nově zrekonstruovaný objekt s prostornými pokoji )
Cena:

2200Kč

Celá částka je splatná do 20.6.2017 na bankovní účet CAOKK č.:2288098404/5500
var.symbol č.: 450
pozn. pro příjemce: Jméno, příjmení účastníka
Při odhlášení 14 dní před odjezdem 100% sumy zpět
Při odhlášeni 3 dny před odjezdem 50% sumy zpět
Při pozdějším odhlášení bez nároku na vrácení (je možno dodat náhradníka…)

V ceně zahrnuto:
Ubytování

s plnou penzí / Česká kuchyně→ snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře + pitný režim po celý den
večerní program – rozbor videa karate, disco pro děti, soutěže o ceny..),
trenérský

servis medailistů z MS a ME v kata i kumite a trenérů reprezentace CAOKK

Tréninky

probíhají několikrát denně rozděleny do 5 tréninkových skupin na 3
cvičebních místech ( 2 vnitřní dojo a 1 venkovní ) vše pokryto kompletně tatami.
Celý pobyt je pro děti do 13 let situován zároveň jako dětský tábor karate s bohatým
programem a teamovou celo-táborovou hrou ve stylu japonský Harry Potter.

Dále se Vaše děti naučí základy první pomoci – (masáž srdce s reálnou zkouškou na
simulační figuríně, také jak zastavit různé druhy krvácení, jak poskytnout první
pomoc při různých zlomeninách a jiné...)
Střílení ze vzduchové pistole, kuše, luku, házení hvězdicí na terč
Zažijí večerní stezku odvahy, turnaj ve stolním tenise
Poznají blíže místní okolí na výletech
Po celou dobu pobytu budou na děti dohlížet vedoucí s letitými zkušenostmi z
dětských táborů...
Mladším dětem se NEDOPORUČUJE mít s sebou mobilní telefony, tablety
atd…

Další info zde: http://www.caokk.cz/kalendar-akci/

Ubytování:Ve 2, 3, 4, 5 a 6 lůžkových. Úplně nové sociální zařízeni a vybavení.
K dispozici je společenská místnost s velkou TV a promítacím plátnem, solná jeskyně
a infrasauna, dále také tělocvična a oplocený přírodní areál
Pozor! Telefonní signál: Z důvodu polohy areálu v těsné blízkosti hranic s
Německem je silnější německý signál. Pro zabránění automatického přeladění
na roamingového německého operátora je lepší mít manuální nastavení
telefonního operátora, případně i vypnout datové služby. Pokud není nastaven
roaming, není to problém. Informace pro rodiče: může se stát, že děti nebudou
vždy dostupné. V budově je wifi, ale dobrý signál také není úplně všude.

Přihlášení: Závaznou přihlášku prosím odevzdejte co nejdříve osobně, nebo
odešlete na email: miroslav.bogusky@caokk.cz kapacita je omezena a velmi
rychle se plní. Při příjezdu na soustředění každý odevzdá vyplněné potvrzení o
bezinfekčnosti. Potvrzení je ke stažení na www.caokk.cz/kalendar-akci/

Doprava: Doprava na místo konání – individuální. Sraz v místě konání
mezi 14:00 – 15:30 hodin. Začátek tréninkového programu 26.8. - 16:00 hodin.

Kontakt: Pro jakékoliv info k této jedinečné akci mě neváhejte kontaktovat
na tel 606131845, nebo miroslav.bogusky@caokk.cz

Všichni jste srdečně zváni… Neváhejte s přihlášením, kapacita je omezená…
Minulé soustředění ( 94 míst bylo vyprodáno již 14 dní od zveřejnění )

Další info zde: http://www.caokk.cz/kalendar-akci/

