
Akademia Dao – szkoła Chen Tai Chi Chuan

serdecznie zaprasza na:

Obóz letni Tai Chi Chuan stylu rodziny Chen (turnus I)

Folwark Zalesie (Grajów) 17.07 – 22.07 2022

W zajęciach Tai Chi mogą uczestniczyć osoby ćwiczące styl Chen Tai Chi w Akademii Dao
bądź  innej  szkole  stylu  Chen  Tai  Chi  Chuan  i  poznały  co  najmniej  połowę  (2  części)  długiej
sekwencji- Lao Jia Yi Lu. Zakwaterowanie można także rezerwować dla osób towarzyszących. 
Nie przewidujemy na tym turnusie zajęć dla osób, które nie ćwiczyły wcześniej stylu Chen Tai Chi. 

Serdecznie zapraszamy także osoby z grup początkujących, które zaczynały trening jesienią 2021

17.07 (niedziela) - przyjazd, 1 trening od 11.00, obiad, od 14.00 zakwaterowanie, kolacja
18-21.07 (pon. - czw.) - treningi i posiłki wg planu dnia
22.07 (piątek) - śniadanie, wykwaterowanie do 10.00, wyjazd

Plan dnia (18-21.07 *)

8:00 – 9:00 Śniadanie (bufet)

9:30 – 11:30 Początkujący, średnio- i zaawansowani = podstawy + Lao Jia Yi Lu

11:30 – 13:00 Początkujący, średnio- i zaawansowani = pchające dłonie

13.00 – 13:30 Obiad (serwowany)

16:00 – 17:30 Początkujący = podstawy + Lao Jia Yi Lu (ew. forma z szablą)
Średnio- i zaawansowani = kij/włócznia (sekwencja, ćwiczenia w parach)

18:00 – 18:30 Kolacja (bufet)

19:30 – 20:30 Zaawansowani = nauka formy z halabardą
(tylko dla osób znających formę z włócznią)

* W dzień przyjazdu tj, 17.07 rano odbędzie się tylko jeden trening (dla wszystkich) o godz. 11.00,
a zajęcia pchających dłoni po południu odbędą się w tym dniu po południu w godz. 15:00 – 16:00
W dniu wyjazdu nie ma zajęć pobyt kończymy po śniadaniu.



Miejsce zajęć

W przypadku dobrej pogody zajęcia będą się odbywać na terenach zielonych przy ośrodku, a
w przypadku mokrej trawy lub opadów – na jednej z dużych sal ośrodka o pow. ok. 150-180 m2. 
W dniu przyjazdu zostanie ustalone miejsce ćwiczeń na zewnątrz, dlatego proszę o przybycie na 
miejsce odpowiednio wcześniej. 

Rezerwacja pobytu i zaliczka

Rezerwację pobytu dokonujemy na stronie: http://www.dao.pl/zgloszenia/ Uczestnicy obozu 
będą zakwaterowani w pokojach ośrodka Folwark Zalesie https://www.folwarkzalesie.pl/ (gmina 
Grajów, pomiędzy Wieliczką i Dobczycami).

Ze względu na pobyt w ośrodku także innej grupy znaczna część uczestników naszego obozu bę-
dzie zakwaterowana w pobliskim dworku (oddalonym o ok. 400m), należącym do Folwarku Zalesie.
Standard pokojów w dworku jest taki sam jak w budynku głównym Folwarku. Wszystkie osoby zo-
staną wcześniej indywidualnie poinformowane o miejscu noclegu. 

Rezerwacja pokoju odbywa się na zasadach „kto pierwszy ten lepszy”, tzn. osoby zgłaszają-
ce się wcześniej będą zakwaterowane w pokojach 2-os. ewentualnie (na życzenie i w miarę dostęp-
ności) w pokojach 1-os. Pierwszeństwo zakwaterowania w pokojach 2-osobowych mają małżeń-
stwa i pary. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę. 

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

turnus zaliczka Termin wpłaty zaliczki Za kogo wpłacamy zaliczkę?

I 250,00 zł 30 maja Wszystkie osoby zakwaterowane

Preferowana forma wpłaty zaliczki: gotówka. 
Opcjonalna forma wpłaty zaliczki: przelew na poniższe konto: 

50 1020 5558 1111 1085 9800 0030 ( Adam Wypart )
Tytułem: rezerwacja pobytu - turnus I

Uwaga – jest to inny rachunek niż w przypadku płatności za zajęcia!
Zaliczki wpłacane na inne konto będą zwracane, a rezerwacja anulowana!

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, ale wypełniamy formularz zgłoszenia.

Koszty zakwaterowania

Folwark Zalesie oferuje wyłącznie turnusy 5-dniowe z wyżywieniem 3 x dzienne (śniadanie, obiad,  
kolacja). Całkowite koszty pobytu od obiadu 31.07 do śniadania 05.08 wynoszą:

Pokój 2, 3 lub 4–osobowy = 710 zł (5 dni)
Pokój 1–osobowy (ograniczona ilość)  = 960 zł (5 dni)

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


Pozostałą opłatę za pobyt wpłacamy na miejscu gotówką u organizatora lub wcześniej,  
przelewem na wskazane konto. Osoby zainteresowane mogą otrzymać fakturę za pobyt 
(wymagane wcześniejsze zgłoszenie).

Istnieje możliwość udziału w obozie z noclegiem zarezerwowanym  samodzielnie w innym ośrodku. 

Opłaty za udział w zajęciach

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wynoszą:

   380 zł = 4 bloki zajęć, 6 godz./dzień
   330 zł = 3 bloki zajęć, 4,5-5 godz./dzień
   250 zł = 2 bloki zajęć, 3,5 godz./dzień

Opłate za udział w zajęciach wnosimy gotówka na miejscu lub przelewem na konto (inne niż do 
wpłaty zaliczek!), 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 = -15 %. 
Zniżki nie kumulują się w przypadku niższej opłaty z tytułu udział w dwóch turnusach.

Co zabrać?
Osoby, które biorą udział w zajęciach z bronią muszą zabrać ze sobą stosowny oręż lub jego 

atrapę. W przypadku braku broni, 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 i czyste obuwie na salę).

Jak dojechać?
Folwark Zalesie znajduje się na terenie gminy Grajów, na wzgórzu pośród pól i lasów z 

własnym terenem o powierzchni ok. 30 ha. Ośrodek położony jest pomiędzy Wieliczką i 
Dobczycami. Dojazd na miejsce we własnym zakresie – możliwy w zasadzie wyłącznie 
samochodem (odległość ok. 100 km od Katowic). 

UWAGA!

Ze względu na położenie ośrodka zarówno osoby posiadające wolne miejsca w samochodzie jak i 
nie posiadające własnego środka transportu proszone są o kontakt z organizatorem w celu 
zapewnienia wygodnego środka transportu wszystkim niezmotoryzowanym. 

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/

