
MIKOSZEWO  2019 
 

OObbóózz  ssppoorrttoowwoo--wwyyppoocczzyynnkkoowwyy  kkaarraattee  nnaadd  BBaałłttyykkiieemm  ww  MMiikkoosszzeewwiiee 

 

OFERUJEMY : 
- zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym GRZEŚ ( domki campingowe z 

łazienkami) www.osrodekgrzes.pl   

- całodzienne wyżywienie (4 posiłki) 

- całodobową opiekę wychowawców, trenerów posiadających przygotowanie 

pedagogiczne 

- treningi odbywać się będą na salach treningowych ośrodka oraz w terenie;  dwa treningi 

dziennie z podziałem na grupy zaawansowania + rozruch poranny 

- dyskoteki, ogniska, rozgrywki sportowe, projekcje DVD, zajęcia plastyczne,  

- plażowanie 

- wycieczka do Gdańska oraz opcjonalnie do Malborka lub na Hel 

- dojazd i powrót autobusem  

- egzamin na stopień uczniowski 

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ : 
- kimono, dres, obuwie sportowe, kąpielówki itp. 

TERMIN OBOZU : od 18.08.20019 do 30.08. 2019 r. 

MIEJSCE : Ośrodek Wypoczynkowy GRZEŚ, ul. Leśna 5, 82-103 Mikoszewo 

KADRA : treningi prowadzą między innymi : 

- Maurycy Wawrzyniak – VII Dan, Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu. W 1977 roku rozpoczyna przygodę z karate, która z biegiem czasu przerodziła 

się w pasję oraz pracę zawodową. W 1986 roku ukończył podyplomowe studia na AWF 

w Krakowie zdobywając tytuł trenera karate II klasy. Został 33 razy Mistrzem Polski w 

kumite i kata, dwa razy Mistrzem Europy, a w roku 1995 zostaje po raz pierwszy 

Mistrzem Świata. W latach 1993 – 1996 był trenerem Kadry Narodowej Polskiego 

Związku Karate.  

- Cezary Grenda – III Dan, absolwent AWF, trener karate II klasy, wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski w kata, reprezentant Polski i uczestnik Mistrzostw Europy 

- Jarosław Adamski - IV Dan, absolwent AWF, trener karate II klasy, wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski w kata, reprezentant Polski i medalista Mistrzostw Europy. 

- Piotr Bielawski – I Dan, instruktor karate wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w 

kata, reprezentant Polski i uczestnik Mistrzostw Europy. 

 

KOSZT : Całkowity koszt obozu wynosi 1520,00,- zł. Wpłata 1 raty – 200,00 zł. decyduje o 

zakwalifikowaniu na zgrupowanie do 15.05.2019 

 

ORGANIZATOR:   AKADEMIA SPORTÓW WALKI NIPPON KROTOSZYN 

                                   ul. Półwiejska 7,   63-700 Krotoszyn 

                                   Konto:  BZ WBK    72 1090 1157 0000 0001 0913 4365 

 

KONTAKT:  Cezary Grenda tel. 500 187 377  

 

 UWAGA :  
1. Wyjazd zgłoszony będzie do Kuratorium Oświaty. Każdy uczestnik zostaje dodatkowo 

ubezpieczony przez organizatora. 

2. Zakaz posiadania przez dzieci telefonów komórkowych (do 14 roku życia). Kontakt z 

rodzicami w wyznaczonym czasie przez organizatora na numery telefonów wychowawców 

lub trenerów klubowych. 

 

Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu wolnego !!! 
 

 

http://www.osrodekgrzes.pl/

