Klub Środowiskowy AZS Katowice

LATO Z KOSZYKÓWKĄ i ANGIELSKIM ISTEBNA 2017

Zarząd Klubu Środowiskowego AZS Katowice wraz z trenerami koszykówki zapraszają chłopców i dziewczęta już po
raz 19 na obóz sportowy doskonalący umiejętności gry w koszykówkę. Kadrę trenersko-wychowawczą stanowią:
Litkowycz Ryszard, Jakubiec Jarosław, Kornecki Filip, Daniluk Tytus, Kałuzińska Roksana, Suzen Sincler. W
programie zgrupowania sportowego przewidujemy: treningi, turnieje koszykówki, zawody sprawnościowe, wycieczki
piesze szlakami turystycznymi, marszobiegi w terenie leśnym, wyjścia do Parku Wodnego OLZA, BASE CAMP (park
linowy, paintball) oraz codzienne lekcje języka angielskiego z "native speaker".

Już po raz trzynasty obóz sportowy ?Lato z koszykówką? odbędzie się w Istebnej w dniach od 15.08.17 do
23.08.2017r ? malowniczej górskiej miejscowości w masywie Beskidu Żywieckiego.
W obozie bierze udział młodzież urodzona w latach 2002-2007: trenująca koszykówkę zrzeszona w sekcji
koszykówki dziewcząt i chłopców KŚ AZS Katowice, UKS "Junior" Basket Katowice, jak również stawiająca
pierwsze kroki.
Zakwaterowanie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej w salach 5-6 osobowych wyposażonych w szafki na
ubrania i łóżka. Zajęcia sportowe odbywać się będą w hali sportowej szkoły (pełnowymiarowe boisko do Piłki
Ręcznej) oraz na terenie przyszkolnych obiektów ORLIKA.
Transport uczestników na miejsce odbędzie się autokarem. Wyjazd w dniu 15.08.17r. (wtorek) o godz. 9.00 z
parkingu przy placu Wojciecha Kilara 1, budynek NOSPRu. Całkowity koszt obozu wynosi 950 PLN, a w
przypadku 2 uczestników z jednej rodziny koszt wyniesie 900 PLN od osoby.
Karta uczestnictwa w obozie jest do pobrania na stronie naszego klubu (www.klub.azs.katowice.pl). Uprzejmie
prosimy o dokonanie rezerwacji, tj.
- wpłacenie zaliczki w kwocie 100 zł do dnia 7.07.17,
- wysyłając wypełnioną ww. kartę na adres klubu.
Pozostałą część opłaty obozowej należy przelać do dnia 4.08.17. na konto Klubu Środowiskowego AZS Katowice:

nr 71 1050 1214 1000 0007 0002 0670 ING Bank Śląski Katowice
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