
RODZINNY WEEKEND 
20-22 WRZEŚNIA 2019

W DOJO STARA WIEŚ

Zapraszamy karateków i sympatyków AKT do udziału w Rodzinnym Weekendzie 
w Dojo Stara Wieś. Będzie to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu  
w gronie najbliższych.

Termin: 20-22 września 2019

Koszt: 350 zł (nocleg, wyżywienie, udział w treningach). Dzieci do lat 3 bezpłatnie.

100 zł - dla osób, które biorą udział tylko sobotnich treningach (bez noclegu i wyżywienia). 
Zgłoszenia: Paweł Janusz, tel. 501 616 789. 

W programie m.in. treningi karate, zabawy, konkursy sportowe, spacery, ognisko i dobra 
zabawa. Do dyspozycji uczestników będzie boisko oraz sauna. Dodatkowo możliwość jaz-
dy konno i grzybobrania. 

Gościem specjalnym wyjazdu będzie sensei Włodzimierz Kwieciński - prezydent  
Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego. W sobotę poprowadzi on treningi dla 
uczestników wyjazdu. Będziemy też gościć bardzo utytułowanego i doświadczonego za-
wodnika - senseia Łukasza Wójcika. 

Cena zawiera:
- zakwaterowanie w japońskich domkach o bardzo wysokim standardzie
- pełne wyżywienie (3 razy dziennie)
- treningi i zajęcia sportowe
- opiekę instruktorską i medyczną
- korzystanie z sal sportowych, boiska, sauny (dorośli)
- ognisko z pieczeniem kiełbasek



Szczegółowy program:
Piątek
Przyjazd
18.00-20.00 kolacja
20.30-21.30 trening (Paweł Janusz, Łukasz Wójcik)
22.00 ognisko, sauna

Sobota
8.00-10.00 śniadanie
12.00-13.30 trening (sensei Włodzimierz Kwieciński)
14.00 obiad
17.00-18.30 trening (sensei Włodzimierz Kwieciński)
19.00 kolacja

Niedziela
8.00-10.00 śniadanie
11.00-12.00 trening (Paweł Janusz, Łukasz Wójcik)
12.30 obiad
13.00-14.00 wykwaterowanie

Zgłoszenia w biurze AKT, tel. 12 346 42 00, 533 508 499. 

Europejskie Centrum Budo „Dojo - Stara Wieś” to ośrodek położony w malowniczej sce-
nerii Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z ka-
nonem scenerii japońskiej. Pobyt w tak pięknym i spokojnym miejscu będzie na pewno dla 
wszystkich niezapomnianym przeżyciem.

Ośrodek położony na terenie 60 hektarów składa się z:
16 domów mieszkalnych, Dojo, recepcji, boiska sportowego. Budynek treningowy (Dojo) 
to trzy sale wyposażone w najwyższej jakości specjalistyczną podłogę sportową umoż-
liwiającą trening w komfortowych warunkach. Na terenie ośrodka jest też jacuzzi oraz  
sauna - idealne do odnowy biologicznej po aktywnym dniu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice, 32-005 Niepołomice ul. Grunwaldzka 15d
Konto bankowe: 34 86190006 0060 0625 8205 0001
W tytule przelewu należy wpisać: „Rodzinny weekend w Dojo Stara Wieś”.
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