WARSZAWSKA SZKOŁA AIKIDO
КИЕВСКАЯ ШКОЛА АЙКИДО

Letni obóz Aikido na Krymie / ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В КРЫМУ

Sewastopol’2011
25 czerwca – 4 lipca

Sławomir Szewczyk Sensei, 4 dan

Informacje:

http://aikischool.kiev.ua/sevastopol.htm
http://www.aikido.szkola.pl/staze-aikido

Data i miejsce
25.06.2011 - 04.06.2011
Sewastopol, Zatoka Omega, Yacht klub «Юг» („Jug”)

Zakwaterowanie
1-piętrowe domki, każdym piętrze 3-osobowy pokój i 2 mniejsze pokoje 2-osobowe.
Pokoje zamykane na klucz, zamykane też całe piętro.
Wyposażenie: meble (szafa, łóżka, szafki, stół, krzesła), telewizor, czajnik. Na piętrze lodówka.
Toalety: na każdym piętrze prysznic i toaleta – stan średni. Ciepłej wody - brak.
Pościel: jest - małe ręczniki
Koszt: 90 hrywien na dobę bez wyżywienia, dzieci - 50 hrywien.
Wyżywienie: na terenie jest stołówka - ale nie polecana. Bar na plaży - polecany

Poza tym
- Sklep na terytorium ośrodka, niedaleko pizzeria (polecam)
- 5 minut spacerem – aquapark
- Plaża na terytorium ośrodka – betonowe nabrzeże, plaża „normalna” 800 m.
- Zwierzęta - można, ale małe
- Wycieczki - w zależności od zainteresowania i ilości chętnych

Treningi
Plan zajęć: będzie ogłoszony na miejscu – 3 godziny zajęć gwarantowane :)
Sala do ćwiczeń: w załatwianiu – rano treningi na plaży
Koszt zajęć: od 350 hrywien (w zależności jak powiedzie się załatwienie sali) – dla Polaków bez przedłaty

Dojazd
Z Kijowa: 24 czerwca, pociąg №28к, koszt plackarty około 120 hrywien. Odjazd - godz. 20.21
Z Sewastopola: 04 lipca pociąg №40 (odjazd o 13.24, przyjeżdża do Kijowa o 7.08) lub pociąg № 28
(odjeżdża o 17.55, przybywa do Kijowa o 11.15), koszt płackarty około 120 hrywien.
Z dworca kolejowego do ośrodka i z ośrodka na dworzec zamówionym busem.
12.05.2011 - data kupna biletów do Sewastopola
22.05.2011 - data kupna biletów powrotnych do Kijowa
Oczywiście możliwy dojazd własny np. tanią linią lotniczą Wizzair: Katowice – Kijów - Symferopol - dojazd
pociągiem do Sewastopola (około 2 godzin).

Koszty założone
240 грн (przejazd) + 810 грн (zakwaterowanie: 90 грн. x 9 dn.) + 350 грн. (treningi) +
540 грн. ( wyżywienie, założone 60 грн. x 9 dn.) = 1940 грн.
Kurs na dzień dzisiejszy (27.04.2011): 1 € = 11,64 hrywny, wychodzi 1940 грн. (166 €) czyli ok. 664 pln.
Do tego należy dodać koszt pociągu Warszawa – Kijów - Warszawa (ostatnio ok. 520 pln)

Kontakt
Polska: Sławomir Szewczyk, tel.: (+48) 600 888 373, mail: pancer1@wp.pl
Ukraina: Tatiana, tel.: (+380) 066 637 70 65, mail: lirnict@mail.ru
http://yachtclub.org.ua - yachtclub
http://www.omega-club.com - hotel niedaleko yachtclubu

