JESIENNE ZGRUPOWANIE KRAV MAGA
RADOM ‘2012
SEMINARIUM
Radomski Oddział Stowarzyszenia Krav Maga Polska ma zaszczyt po raz drugi zaprosić
w dniach 20 - 21.10.2012 r. na VI Ogólnopolskie Seminarium Krav Maga pt. „Jesienne Zgrupowanie
Krav Maga”, które poprowadzi Dyrektor Techniczny Europejskiej Federacji Krav Maga R. Douieba –
Steve Shmitt (4 Dan).
Zajęcia dla instruktorów odbywać się będą na małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Samochodowych w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca 66 w dniach:
• 19.10.2012 r. w godz. 19.00 – 21.00
• 20.10.2012 r. w godz. 18.00 – 21.00
Natomiast VI Ogólnopolskie Seminarium Krav Maga pt. „Jesienne Zgrupowanie Krav Maga”
odbędzie się na dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu przy
ul. 25-go Czerwca 66 (wejście od strony ul. Młynarskiej – Basen „ORKA”) w dniach:
• 20.10.2012 r. w godz. 11.00 – 15.00
• 21.10.2012 r. w godz. 10.00 – 13.00
KOSZT SEMINARIUM
Koszt udziału w seminarium dla osób stowarzyszonych – 100 zł.
Koszt udziału w seminarium dla osób niestowarzyszonych – 160 zł.
Koszt udziału w seminarium dla służb mundurowych – 100 zł.
ZAKWATEROWANIE
Mając na uwadze wygodę oraz spokojny dojazd na seminarium w terminie od 19 do 21.10.2012
r. proponuję zakwaterowanie w Hotelu Gromada przy ul. Narutowicza 9 (tel. 48 360-06-05) – zapisy tylko
u Dariusza Kołodzieja kravmaga@wp.pl lub 605-675-023.
Koszt noclegu 1 doba od osoby – 50 zł bez śniadania.
Koszt noclegu 1 doba od osoby – 70 zł ze śniadaniem.
Dla osób chcących skorzystać z innego zakwaterowania proponuję Hotel Akademicki przy
ul. Akademickiej (tel. 48 361-72-70) – rezerwacja we własnym zakresie.
Koszt noclegu za dobę:
• pokój jednoosobowy – 80 zł
• pokój dwuosobowy – 90 zł
WYŻYWIENIE
Obiad w Restauracji FANABERIA składający się z dwóch dań – 20 zł.
Ponadto na seminarium będzie wystawione stoisko firmy SPRINT, gdzie będzie możliwość
zakupu sprzętu sportowego do Krav Maga, koszulek K-M w kolorze białym i czarnym, napojów
izotonicznych itp. po konkurencyjnych cenach.
Proszę o zgłaszanie rezerwacji Hotelu Gromada najpóźniej do dnia 5 października 2012 roku
po tym terminie może nie być możliwości rezerwacji pokoju.
Ponadto do tego terminu proszę o nadsyłanie przybliżonej ilości osób biorących udział
w seminarium, abym mógł spokojnie przygotować się organizacyjnie.
Dariusz Kołodziej

