
I Zielonogórski Camp

„Idąc droga mistrzów”

ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” 
Zielona Góra ul. Spawaczy 3d

TERMIN 28.09.2019r.

MIEJSCE CAMPU Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Spawaczy 3d
65-119 Zielona Góra 

KONTAKT I ZGŁOSZENIE U W A G A ! ! ! 
Camp przeznaczony dla dzieci z roczników 2012 –

2005

Zgłoszenia drogą mailową proszę przesyłać do 23
września 2019

kontakt : Paweł Furdak 722 061 355, Hubert
Mielcarek  883 091 681

e-mail – pawelfurdak@gmail.com

PLAN IMPREZY 9:00 – 10:00 Biuro Campu, odbiór pakietów 
startowych
10:00 – 10:15 Oficjalne otwarcie imprezy,
10:15 – 12:00 Trening techniczny + randori,
12:00 – 12:15 Konferencja prasowa,
12:15 – 12:30 Sesja zdjęciowa, autografy
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa
16:00 – 17:30 Trening techniczny + randori
18:00 Oficjalne zakończenie imprezy

*W przerwie między treningami od godziny 12:00 
do 16:00 będzie czynna strefa rekreacji. 

KOSZT UCZESTNICTWA 40zł płatne przelewem na konto:
UKS „Jedenastka” Zielona Góra

ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra
56 1750 0012 0000 0000 3057 0391 

W tytule: Idąc drogą mistrzów, nazwę klubu i ilość
uczestników

Trenerzy wchodzą bezpłatnie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury,

proszone są o przesłanie danych na maila
pawelfurdak@gmail.com wraz z podaniem ilości

uczestników. 

ZASADY W CAMPIE Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie.
Dzieci powinny posiadać ubezpieczenie NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

zaistniałe zdarzenia.
Trenerzy uczestniczący w campie przebierają się w

judogi i asystują w treningu.

UWAGI  W zależności od ilości uczestników w 
czasie treningów może nastąpić podział 
na grupy wiekowe oraz ze względu na 
poziom zaawansowania. (np.: 2012 – 2009
i 2008-2005)

 W przerwie dzieci będą mogły skorzystać ze
ścieżki gimnastycznej, dmuchanego zamku, 
uczestniczyć w konkursach i zabawach. 

 Za bezpieczeństwo uczestników 
odpowiadają opiekunowie.

 Dla pierwszych 100 uczestników w pakiecie
startowym worek na sprzęt sportowy.

 Dla wszystkich uczestników campu będzie 
dostępna woda, oraz ciepły posiłek w cenie.
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