Hlavní mezinárodní letní camp 2021
Chorvatsko
Shinkyokushinkai karate ČR
Lázeňské letovisko Crikvenica, Chorvatsko

Termín:
6.srpna 2021 – 15. srpna 2021
Místo : Chorvatsko, Crikvenica,Crikvenická riviéra-lázeňské centrum
Cena:
9.400,- Kč
rozšířená polopenze , celodenní pitný režim.
Pojištění – cesta v
autobusu.
Odjezd z ČR: 6.8.2021 (pátek)
Odjezd ze Šabiny v 21:30
Odjezd ze Sokolova v 22.00
! ODJEZDY JSOU PŘESNĚ V TYTO ČASY ! (přepravce upozorňuje na to,
že na opozdilce není možné čekat, uvedené časy,jsou časy odjezdu a je
třeba se dostavit v dostatečném předstihu pro naložení zavazadel a
k nastoupení osob.).
Odjezd z Ch: 14.8.2020 z místa Crkvenica ( čas dle domluvy na místě),
časy odjezdu z ČR a návratu do ČR, budou v případě změny včas upřesněny).
Doprava:
autobus – Autobusová doprava Liška.
Strava: Jídlo 5 x denně vč. celodenního pitného režimu
Ubytování hostelového typu
facebook: Czech Shinkyokushinkai karate, CFKO.
www.kyokushin-karate.cz
Na Campu 2021 se Vám jako každý rok budou věnovat instruktoři, a to:
Sihan a Sensei,
Vedoucí campu - Dr. Jiří Žofčin,2.dan jiu jitsu 4.dan kyokushin karate, 7. dan
shotokan karate, prezident CFKO a AKO ČR, WKO B.C.,
Ing. Arsen Bultajev 3.dan Ashihara karate, 1.dan kyokushin karate ,VP CFKO
Jan Soukup, 3.dan Kyoushin karate,WKU B.C., VP CFKO
Jana Soukupová, 3.dan, viceprezident AKO ČR,
a instruktoři KAMIKAZE Sokolov.

DŮLEŽITÉ info pro přijetí Vás nebo Vašeho dítěte na kemp:
 potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte /platí 1 rok od vydání/
! kdo má potvrzení od lékaře v průkazce a není starší 1 roku už jiné nepotřebuje!
 potvrzení o prodělání očkování - EU digitální COVID certifikát
 potvrzení o absolvování testu
 negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na
chorvatské hranice), nebo
 negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na
chorvatské hranice).
 kartička zdravotní pojišťovny
 cestovní pas, občanský průkaz
 pokud dítě bere pravidelně léky – označit krabičky od léků jménem
a napsat dávkování /nebo napsat na papír/
 nutné vyplnit příjezdový formulář: https://entercroatia.mup.hr/
 pečlivě sledujte covidová opatření pro cestu do Chorvatska v den
odjezdu a podle nich se řiďte!
 Doporučuji vlastní pojištění na dobu pobytu !
/bez těchto dokladů nebude možné vás nebo dítě přijmout k pobytu na camp, pokud oba formuláře
nemáte je možné si je stáhnout a vytisknout na webové adrese: www.kyokushin-karate.cz/

Co by měli mít děti i dospělí s sebou:
 kimono /min. 1/, sportovní oblečení – tepláky, sportovní obuv, přezůvky –
nejlépe pantofle, plavky, pokrývku hlavy /kšiltovka, šátek/, krém s UV-filtrem,
sluneční brýle, hygienické potřeby, atd. dle individuálních potřeb Vás a
Vašeho dítěte
 přibalte dětem např. pexeso, karty, hry …
Denní režim letního tábora:
budíček
ranní hygiena
trénink
snídaně
oběd
odpolední program
večeře
trénink a večerní program
večerka
program a trénink bude vždy plánován dle počasí - jde především
o to, užít si pobyt u moře !
 k dispozici pro sortovní vyžití je hřiště, venkovní prostor pro
cvičení,atrium, venkovní fitness, klimatizovaná tělocvična a krytý
bazén s termální vodou. Za poplatek je pak možné využít služeb
maséra a fyzioterapeuta.
 Součástí Campu budou zkoušky na STV a účast na turnaji GP
Croatia Camp 2021.











Úhrada campu:
 závaznou přihlášku odevzdáte spolu s platbou celkové částky 9.400,- Kč do
konce června !
 platbu za camp odevzdejte nejlépe v hotovosti!
 Platba je nevratná,pouze ze závažného důvodu neúčasti, nebo za
sebe najít náhradu ).
 při bezhotovostní platbě uvádějte jméno a příjmení osoby(osob), za kterou je
platba provedena, a to tak aby bylo jméno uvedeno na bankovním výpisu
 číslo BÚ pořadatele WKO B.C.: 0398725123/0800 /Česká spořitelna/
 důležitá informace – zdravotní pojišťovny přispívají na ozdravný pobyt od
500,- Kč na osobu a výše, ale i pro dospělé. Můžete tedy uplatnit.
 Pokud někdo bez vážné příčiny na camp nenastoupí a nebo za sebe nenajde
náhradu , poplatek je nevratný.
Vedoucí a pořadatel : Dr. Jiří Žofčin, prezident CFKO a AKO ČR a WKO B.C.
/KK Kamikaze Sokolov/

Lékař :

MUDr. Pavel Michajlov

Informace : Martina Stanko Žofčinová, sekretářka výboru AKO ČR
tel:+420739477750, e-mail: martina.zofka@seznam.cz
Dr. Jiří Žofčin, prezident AKO ČR a WKO B.Ch.
tel: +420737696969, e-mail: kyokushin.zofa.cz@email.cz

