POLETNA KARATE ŠOLA – FIESA 2014
»Spoštovani starši, člani kluba KKV, prosim, preberite ves dopis in to pozorno!«
Dopis vsebuje vse potrebne informacije. Tudi letos, seveda skupaj z Vami, nam bo uspelo izvesti letne
priprave za vse starostne skupine vadečih otrok v Karate klubu Velenje (in tudi druge, ki bi se kakor
koli želeli udeležiti tovrstne karate šole…).
To je informacija o izredno lepih in obsežnih letnih pripravah Karate kluba Velenje.
In kaj to je? To je nov zagon po dolgotrajnih počitnicah, kjer bodo naši mladi karateisti lahko trenirali
svoj najljubši šport v naravi, se družili v novem okolju, in tako uspešno pripravili start v novo
športno/rekreacijsko sezono in seveda šolsko leto. To je bil tudi razlog, da smo se odločili za drugo
polovico meseca avgusta 2014.
Je pa to še čas počitnic, kar Vam bo tudi omogočalo nemoteno udeležbo na poletni karate šoli.
Takrat je večina družin že doma in se pripravlja na prihod novega šolskega leta.
Če bo katera od družin želela, bo lahko sodelovala kar vsa. Staršem bo dana možnost skupnega
bivanja z otroci. Za njih pa bo organiziran poseben program dejavnosti, kot so: nordijska hoja, s
kolesom po obali in njenem zaledju (kolesa v lastni režiji), jutranja gimnastika, meditacija,
samoobramba, posebne vaje za moč in gibljivost, družabne igre, igre z žogo, joga, Tai Chi in še bi se
našlo (izvedba programa bo odvisna od prisotnosti posameznih vaditeljev o čemer boste obveščeni).
Sedaj vas pa že gotovo zanima kaj smo vam pripravili. Uspeli smo se dogovoriti za »Poletno karate
šolo« ob Jadranskem morju. Morda bo nekaterim to predstavljalo tudi prave aktivne počitnice ali celo
dopust!? Zakaj pa ne?
Pripravili smo letne priprave pod imenom »Poletna karate šola – FIESA 2014«, ki se bo odvijala v
dneh od torka, 19. 8. do nedelje, 24. 8. 2014 v Penzionu Mladinske knjige v Fiesi.
Priprave in poletno karate šolo, bodo vodili priznani vaditelji – učitelji karateja iz našega kluba.
Kapaciteta doma je 60 ležišč v 16 sobah (3 - 6 ležišč v sobi). Vse sobe imajo svojo kopalnico, TV in
hladilnik. Dom ima svoje otroško igrišče in veliko teraso (vrt pred jedilnico). Od počitniškega doma do
plaže je cca. 300 m. Do Pirana vodi sprehajalna pot ob obali cca. 1,5 km. V Piranu si lahko ogledate
akvarij, pomorski in potapljaški muzej, obzidje, cerkve ...
Možnost najema bazena in ladje za ogled obale in solin. Parkirišče je pred počitniškim domom.
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Dom je odprtega tipa in je namenjen: vrtcem, šolam, športnim skupinam, organiziranim skupinam in
družinam.
Cena na posameznika ne bo presegla 30 € za polni penzion na dan, kar je za mesec avgust izredno
ugodna cena.
Vaš strošek na osebo za »Poletno karate šolo«, brez prevoza, bi tako znašal 150 € (pet nočitev) in ga
boste lahko poravnali v največ štirih (4.) obrokih.
Prijavnico lahko, najkasneje do 6 . 6. 2014:
1) pošljete na naslov - Karate klub Velenje, p.p. 217, 3320 Velenje;
2) oddate sekretarju Matjažu Cesarju;
3) prinesete s sabo v klubske prostore in jo vržete v rumeni nabiralnik na hodniku v Doju;
Presenečenje: V nedeljo, 24. 8. 2014 (zaključni dan) pripravljamo odhod na karate tekmo v Lignanu,
kjer bodo naši predstavniki zastopali barve Karate kluba Velenje. Za tiste, ki bodo želeli pa bomo
pripravili ogled dvorca Miramare s prelepim botaničnim parkom v bližini Trsta.
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Vplačila:
Prvi obrok (1.) obvezno rezervacijo, ki se ne vrača, v višini 30 € nakažite najkasneje do 6. 6. 2014.
Drugi obrok (2.) v višini 40 € nakažite najkasneje do 20. 6. 2014.
Tretji obrok (3.) v višini 40 € nakažite najkasneje do 17. 7. 2014.
Četrti obrok (4.) v višini 40 € nakažite najkasneje do 13. 8. 2014.
Po plačilu četrtega obroka, boste dobili tudi navodila o odhodu iz Velenja na mesto izvedbe »Poletne
karate šole - Fiesa 2014«.
»Za prevoz bo poskrbel vsak sam, oziroma bo dogovorjeno naknadno!«
Možno je tudi, da se bomo v klubu uspeli dogovoriti drugače, zato vas prosimo, da nam na prijavnici
posredujete točen naslov in telefonsko številko (mobi)!
S prijavo bo potrebno pohiteti, ker bo število udeležencev omejeno!
Za vprašanja smo dosegljivi na mobilnem telefonu:
Matjaž CESAR 031 / 829 – 252
Mirjana PUNGARTNIK 031 / 510 – 727
Oprema, ki jo potrebujete v »Poletni karate šoli«:
Zdravstvena izkaznica, osebni dokument, pisalo, beležka, kimona s pasom, trenerka, športna majica –
5 kos, športni copati, anorak, pribor za osebno higieno, kopalke, brisača za na plažo, natikači ali
sandali za na plažo, krema z zaščitnim faktorjem (?), dežnik, termo flis, ležalna podloga za posebne
vaje (tudi spremljevalci) in oprema, ter družabne igre po lastnem izboru.
Obvestilo:
Posteljnina, brisače in toaletni papir so sestavni del ponudbe in jih ni potrebno prinesti zraven!
Prepovedi:
Jih ni. Le kodeksa in pravil obnašanja za karateiste se bomo strogo držali!
»Karate klub Velenje si pridržuje pravico, da letne priprave ob nezadostnem interesu, zaradi
odpovedi, svojih članov ali višje sile, odpove v razumnem roku, vendar najkasneje do 15. 8. 2014!«
»Za udeležence priprav v Fiesi, ki niso člani Karate kluba Velenje, je cena povišana za 15 %!«
Športni pozdrav iz Karate kluba Velenje!

Matjaž Cesar, sekretar
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