
Polskie Zrzeszenie Aikido  

 

XII LETNIA SZKOŁA AIKIDO PZA - GOŁKOWICE 2022 

 
www.aikido-pza.com.pl 

 
Treningi pod kierunkiem: 

Shidoin Jacek Łęczycki 4 dan 
 

TERMIN: 13-08-2022 (sobota) - 21-08-2022 (niedziela) 
  
MIEJSCE: Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza 
  
TRENINGI: Na auli ośrodka na tatami, dwa treningi / dziennie. Egzaminy na stopnie kyu i dan.  
  
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Domki 6 osobowe. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Zaczynamy od obiadu – 
kończymy po śniadaniu. Dojazd we własnym zakresie. 
  
CENA:  Zgłoszenie do 30 czerwca 2022r.   - 700,- zł / osoba / cały obóz 
 Zgłoszenie do 31 lipca 2022r.    - 750,- zł / osoba / cały obóz 

Zgłoszenie po 31 lipca 2022r.    - 800,- zł / osoba / cały obóz 
Dzień treningowy bez wyżywienia i noclegu -   50,- zł / osoba / jeden dzień 

 
Istnieje możliwość pobytu w części obozu w zależności od wolnych miejsc w Centrum Wypoczynkowym JordaNova 
cena za jeden dzień wraz z pełnym wyżywieniem i noclegiem – 120, - zł / osoba / dzień. 
 
Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę realizacji przelewu zaliczki w wysokości 350,- zł  
     
    na rachunek: nr 76 2490 0005 0000 4500 5794 4094  
    Nazwa odbiorcy: Polskie Zrzeszenia Aikido / Nowy Sącz ul. Jamnicka 93.  
    Tytuł przelewu: Zaliczka na LSA 2022 
 
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 5 sierpnia 2022r. na wyżej wymieniony rachunek. 
W razie rezygnacji zaliczka (350,- zł) nie podlega zwrotowi! 
 
Cena obejmuje: Nocleg, wyżywienie, opłatę treningową. 
  
ZGŁOSZENIA: przyjmuje Magdalena Łęczycka, tel.: 501 596 289, e-mail: info@aikido-pza.pl – potwierdzeniem 
zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 350,- zł na w/w rachunek.   
Dzieci mogą brać udział w obozie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, młodzież niepełnoletnia musi posiadać 
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy obozu powinni posiadać ubezpieczenie od NNW. Każdy 
uczestnik musi posiadać dokument tożsamości. 
  
ROZPOCZĘCIE / ZAKOŃCZENIE: Rejestracja uczestników 2022-08-13 (sobota) od godziny 13.30. 
Zakończenie po śniadaniu 2022-08-21 (niedziela). 
Treningi codziennie w godzinach: 9.30 – 11.00 oraz 16.30 – 18.00. 
Śniadanie: 8.00 – 10.00, obiad: 13.00 – 15.00, kolacja: 17.30 – 19.30 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: Jacek Łęczycki, tel.: 602 179 835, e-mail: jacek.leczycki@aikido-pza.pl, www.aikido-pza.pl 
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Polskie Zrzeszenie Aikido 

www.aikido-pza.com.pl 
 

XII LETNIA SZKOŁA AIKIDO PZA - GOŁKOWICE 2022 

Karta Zgłoszenia Udziału 

w XII Letniej Szkole Aikido PZA – Gołkowice 13-21 sierpnia 2022r. 

Imię i nazwisko:__________________________________________________________________________________ 

Data urodzenia:__________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________________E-mail:__________________________________________________ 

Klub / posiadany stopień:______________________________________________________/_______kyu, ______dan 

Ja, niżej podpisany(a), zgłaszam swój udział w Letniej Szkole Aikido PZA w Gołkowicach ww. terminie Oświadczam że 
znane mi są warunki uczestnictwa, posiadam ubezpieczenie NNW, stan mojego zdrowia jest dobry i mogę brać udział 
w treningach aikido. 
 

Data i podpis uczestnika:___________________________________________________________________________  

 

 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych                                                                                           

(Dotyczy niepełnoletnich uczestników obozu) 

Ja, niżej podpisany(a), zgadzam się na udział mojego dziecka:      

Imię i nazwisko uczestnika 

w Letniej Szkole Aikido PZA w Gołkowicach w ww. terminie. Oświadczam że znane mi są warunki uczestnictwa, 

dziecko posiada ubezpieczenie NNW, stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i może brać udział w treningach aikido. 

 

Data i podpis rodziców / prawnych opiekunów:_________________________________________________________ 

 

 


