
 OBÓZ KARATE -DO 
z Mistrzami Świata i Europy nad morzem  

 Darłówko 2021

1. Obóz prowadzony przez:
- Marcina Leszczynę (3 dan) Mistrz Europy oraz, kilkunasto krotnego Mistrza Polski  
(tel.693 820 052) wykwalifikowanego instruktora karate i jiu-jitsu brazylijskiego. Trenera
medalistów M.Europy.
- Krzysztofa Chmielnika ( 4 dan shorin-ryu i 3 dan shotokan) trenera II klasy AWF Pń, 
indywidualny brązowy medalista Mistrzostw Świata i Mistrz Polski kumite WKF seniorów, 
nauczyciel mianowany, trener Mistrzów Polski i medalistów M.Świata i.Europy (tel. 503 
52 99 33).
- Grzegorza Michalika (3 dan) absolwent AWF Pń, Mistrz Świata i Europy IMAF, mistrz 
Europy FSKA, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Shotokan, WKF. Mistrz Polski JKA, 
nauczyciel mianowany (tel. 516 055 726)
- Marcina Kosmalskiego (2dan)- medalistę Mistrzostw Europy, czterokrotny Mistrz Polski 
JKA

2. Termin: 9.07-18.07.2021

3. Miejsce: 
Obiekt położony jest w nadmorskim kurorcie, w Darłówku, lekko na uboczu od centrum, 
w parku sosnowym, zaledwie 300 m od plaży 
Ośrodek Wczasowy  BALTIC RESORT budynek podstawowy z pokojami 4,5 i 6 osobowymi 
oraz domki 2-6 osobowe. Wszystkie pokoje w tym budynku wyposażone są standardowo: 
łóżka pojedyncze lub piętrowe. Dysponujemy całodobową opieką medyczną. Ośrodek 
posiada udostępnienie boiska do siatkówki plażowej, piłki koszykowej oraz sali 
telewizyjnej z DVD, Sali dyskotekowej, namiotu do prowadzenia zajęć ruchowych. 
korzystanie z ping ponga, bilarda, piłkarzyków.  https://balticresort.eu/



4. cena 1650,00zł (możliwość wykorzystania BONU TURYSTYCZNEGO)

5  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc – przy oddawaniu karty uczestnictwa w obozie 
obowiązuje wpłata 400,- PLN  jako forma rezerwacji – zaliczana na poczet opłaty 
całościowej (nie podlega zwrotowi). Przejazd autokarem, miejsce zostanie podane w 
późniejszym terminie.  W przypadku odwołania obozu z powodu obostrzeń związanych z
pandemią COVID zaliczka będzie zwracana. Wpłata pozostałej kwoty ,- w klubie na ręce 
instruktora. 
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty uczestnictwa wraz z 
potwierdzoną przez lekarza zdolnością zdrowotną.

7. W programie (organizator zastrzega sobie zmiany w programie)

-  treningi  KATA i KUMITE 3x dziennie w tym rozruch poranny

- pełne wyżywienie (3x dziennie) „szwedzki stół”

- kąpiele w morzu  ratownika WOPR

- ogniska z kiełbaskami , dyskoteki, 
- gra w piłkę nożną, siatkową, koszykową, rugby i inne gry sportowe  w  czasie wolnym
zorganizujemy mecze w wybranych przez dzieci grach zespołowych z innymi
drużynami.

UWAGA! Prosimy zabrać kimona, obuwie zmienne sportowe, latarki oraz kremy do 
opalania z filtrem. Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.


