
Akademia Dao – szkoła Chen Tai Chi Chuan
serdecznie zaprasza na:

Obóz letni Chen Tai Chi Chuan (turnus I)

Milówka 2019

Kto może wziąć udział w obozie?

W zajęciach Taiji  na obozach mogą uczestniczyć osoby  ćwiczące styl  Chen Taijiquan w
Akademii  Dao bądź  innej  szkole  stylu  Chen Taijiquan i  zarazem poznały  całą  lub co  najmniej
połowę  sekwencji  Lao  Jia  Yi  Lu. Zapraszamy  również  osoby  z  grup  początkujących,  które
zaczynały trening w 2018r. Można także zarezerwować zakwaterowanie dla osób towarzyszących.
Nie przewidujemy zajęć dla osób, które nie ćwiczyły wcześniej stylu Chen Taijiquan. 

Program pobytu

13.07 (sobota) = przyjazd, od 14.00 zakwaterowanie, obiadokolacja

14-19.07 (nd. - pt.) = treningi i posiłki wg planu dnia

20.07 (sobota) = śniadanie, wykwaterowanie do 10.00, wyjazd

Plan dnia, miejsce zajęć

8.00 – 10.00 śniadanie
9.30 – 11.30 Qigong: 8 kawałków brokatu / Chan Si Gong, Lao Jia Yi Lu
11.30 – 16.00 czas wolny
16.00 – 17.30 trening z kijem/włócznią (podstawy, sekwencja, ew. ćwiczenia w parach)
17.00 – 19.00 obiadokolacja

Zajęcia będą się odbywać na boisku za Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
(po przeciwnej stronie ulicy Dworcowej, 100m pieszo z hotelu), na łące obok hotelu lub na polanie 
na pobliskim wzgórzu (miejsce zajęć będzie ustalane na bieżąco). W razie opadów zajęcia będą 
przesunięte lub odbędą się na sali gimnastycznej w szkole. 

W czasie pobytu będzie można wziąć udział w dodatkowych atrakcjach jak: gra na bębnach, 
strzelanie z łuku, rzucanie nożami do tarczy :-)



Rezerwacja pobytu i zaliczka

Uczestnicy obozu będą zakwaterowani w Hotelu Milena w Milówce [ http://hotelmilena.pl/ ] 
Hotel oferuje wyżywienie mięsne i wegetariańskie. 

Rezerwacja zakwaterowania (pokoju) odbywa się na zasadach „kto pierwszy ten lepszy”, 
tzn. osoby zgłaszające się wcześniej będą zakwaterowane w „lepszych” pokojach :-) , przy czym 
pierwszeństwo zakwaterowania w pokojach 2-osobowych mają małżeństwa i pary.  Wszystkie po-
koje posiadają własną łazienkę. Hotel nie przyjmuje zwierząt domowych. 

Osoby szukające współlokatora do pokoju proszone są o kontakt z organizatorem.

turnus zaliczka
Termin
wpłaty
zaliczki

Za kogo wpłacamy
zaliczkę?

Nazwa i nr konta do wpłaty zaliczki, 
tytuł wpłaty

I 200,00 zł 8 marca
Wszystkie osoby
zakwaterowane

Adam Wypart
50 1020 5558 1111 1085 9800 0030
Tytułem: rezerwacja pobytu – turnus I

I + II 300,00 zł 8 marca Tylko osoby ćwiczące
DAO S.C. Adam Wypart, Barbara Wypart
46 1050 1360 1000 0092 2626 8127
Tytułem: zaliczka za obóz – turnus I, II

Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w obozie na 30 lub mniej 
dni przed rozpoczęciem imprezy.

W przypadku samodzielnej rezerwacji noclegu (w innym ośrodku) nie wpłacamy zaliczki.

Koszty zakwaterowania

Hotel Milena oferuje wyłącznie turnusy 7-dniowe ze smacznym wyżywieniem 2x dzienne (śniadanie
+ obiadokolacja). Całkowite koszty zakwaterowania wynoszą:

Pokój 2, 3 lub 4–osobowy = 740 zł (7 dni z wyżywieniem HB)
Pokój 1–osobowy (dostępne 2 pokoje w tej cenie) = 840 zł (7 dni z wyżywieniem HB)
Pobyt 1 osoby w pok. 2-osobowym (dostępne 2 pok.)= 940 zł (7 dni z wyżywieniem HB)

Pozostałą opłatę za pobyt (pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę) wnosimy wyłącznie gotówką 
na miejscu, u organizatora. 

Osoby zainteresowane mogą otrzymać fakturę za pobyt (wymagane wcześniejsze zgłoszenie).

http://hotelmilena.pl/


Opłaty za udział w zajęciach

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach, niezależnie od ilości zajęć, w których się uczestniczy wynoszą:

turnus I = 220 zł (3,5 godz. ćwiczeń/dzień)
turnus I + II = 420 zł (3,5/5 godz. ćwiczeń/dzień)

Opłate za udział w zajęciach wnosimy gotówka na miejscu lub przelewem na konto, najpóźniej w 
przedostatnim dniu obozu.

DAO S.C. Adam Wypart, Barbara Wypart
46 1050 1360 1000 0092 2626 8127

W przypadku 2 osób ćwiczących z jednej rodziny przysługują zniżki: 2 osoby = -10 %. 
Zniżki nie łączą się z niższą opłatą za udział w obu turnusach. 

Co zabrać?

Osoby, które biorą udział w zajęciach z szablą lub włócznią muszą zabrać ze sobą stosowny 
oręż lub jego atrapę. W przypadku braku takowej, proszę o kontakt z organizatorem. Trening 
kontaktowy z kijem możliwy tylko przy użyciu broni bez grota! Warto również zabrać: czapeczki lub
inne nakrycie głowy (w przypadku dużego nasłonecznienia), zmienne obuwie do ćwiczeń (druga 
para awaryjna – na wypadek przemoczenia lub na salę).

Jak dojechać?

Hotel Milena znajduje się w Milówce, nieopodal centrum i dworca PKP, przy ul. Dworcowej 
22.  Dojazd na miejsce we własnym zakresie – samochodem ok. 100 km z Katowic lub pociągiem 
Kolei Śląskich. 

UWAGA!

Przy hotelu znajduje się mały parking dlatego warto zorganizować 
wspólny dojazd z innymi uczestnikami obozu.

Osoby posiadające wolne miejsca w samochodzie lub nie mające własnego środka 
transportu proszone są o kontakt z organizatorem. 

Zgłoszenia, organizator, kontakt

Zgłoszenia na obóz należy dokonywać poprzez
wypełnienie formularza na stronie:

http://www.dao.pl/zgloszenia/

Organizator: Adam Wypart, +48 603 670 254, akademiadao@dao.pl

mailto:akademiadao@dao.plJ
http://www.dao.pl/zgloszenia/

