
CAMP Z MEDALISTĄ OLIMPIJSKIM 
17 września 2022 rok. (SOBOTA)

 

ORGANIZATORZY 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

JUDO CHEŁM 

Okręgowy Związek Judo w 
Lublinie 

 

MIEJSCE CAMPU 
 

 

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Chełmie,  

ul. Graniczna 2A,  
22-100 Chełm 

 
51°07'44.2"N 23°29'37.2"E 

 
Link: 

ttps://goo.gl/maps/Xn2Bf2h3ryoXxrP89 
 

ZGŁOSZENIE 

ZASADY 
UCZESTNICTWA 

OPŁATA ZA 
UCZESTNICTWO  

UWAGI DOTYCZĄCE 
CAMPU 

 

 
 

MEDALISTĄ OLIMPIJSKIM MARIANEM TAŁAJEM                             
17 września 2022 rok. (SOBOTA)  

KONTAKT 
Andrzej Kowal 

Tel.  509-252-788 
e-mail: camp.chelm@gmail.com

Adrian Borsuk 
Prezes Okręgowego Związku Judo w Lublinie

Andrzej Kowal 
Tel.  509-252-788 

e-mail: camp.chelm@gmail.com
 

Dariusz Kruk 
Tel. 515-292-574 

 
Stanisław Gołub 
Tel. 604-669-598 

 

Dzieci i młodzież: 
 Funny Judo,                      rocznik 2013 i młodsi  „U10”;
 Dzieci młodsze,                rocznik 2011 - 2012     „U12”
 Dzieci starsze,                  rocznik 2009 - 2010      „U14”
 Młodzicy - Młodziczki,    rocznik 2007 - 2008      „U18”

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową najpóźniej do 12.09.2022 r. 
e-mail: camp.chelm@gmail.com na załączonych formularzach.
 

Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka/podopiecznego 
Prosimy o uiszczenie oplatany na rachunek bankowy:  (jest 
campu). 
            Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm 
            ul. Wspólna 25, 22-100 Chełm 

                        nr. konta 31 8187 0004 2001 0005 1406 0001 
          W opisie proszę o wpisanie: Imię i nazwisko z dopiskiem „STARTOWE W CAMPIE”
 

Uczestnik  – 90 zł 
w opłacie zapewniamy: 

 udział w zajęciach; 
 obiad (hala MOSiR; zupa: rosół, drugie danie : schabowy z ziemniakami + surówka). 
Jest możliwość dodatkowego wykupienia obiadów w cenie 30.00zł warunek wcześniejsza 
deklaracja w karcie zgłoszeniowej Campu z obowiązkiem bezwzględnej zapłaty

 dla chętnych możliwość zwiedzania atrakcji turystycznych Chełma 
- podziemia kredowe  (https://podziemiakredowe.com.pl)
- dzwonnica przy kompleksie kościoła NMP z tarasem widokowym 
https://odtur.pl/atrakcje/chelm-dzwonnica-przy-bazylice-
chelmie-50734.html  
 

 

CAMP będzie zorganizowany w formie dwóch grup wiekowych:
I grupa:    rocznik 2013 i młodsi „U10”;     oraz   rocznik 2011 
II grupa:   rocznik 2009 - 2010    „U14”;     oraz   rocznik 2007 
(Ostateczny podział grup zostanie dokonany po przesłaniu wszystkich zgłoszeń). 
 

Organizator zapewnienia obsługę medyczną. 
 

Uczestnicy i opiekunowie/trenerzy zostano wyposażeni w 
Campu i kartą obiadową. Trenerzy klubowi nie wnoszą opłat. 
 

Brak zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka/podopiecznego uniemożliwi 
wzięcie udziału w campie. 

MARIANEM TAŁAJEM                             

camp.chelm@gmail.com 

Lublinie 

camp.chelm@gmail.com 

Funny Judo,                      rocznik 2013 i młodsi  „U10”; 
2012     „U12” 
2010      „U14” 
2008      „U18” 

głoszenia proszę przesyłać drogą mailową najpóźniej do 12.09.2022 r.  
na załączonych formularzach. 

Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka/podopiecznego oraz ubezpieczenie NW. 
(jest możliwość zapłaty w dniu 

Imię i nazwisko z dopiskiem „STARTOWE W CAMPIE” 

(hala MOSiR; zupa: rosół, drugie danie : schabowy z ziemniakami + surówka). 
Jest możliwość dodatkowego wykupienia obiadów w cenie 30.00zł warunek wcześniejsza 

z obowiązkiem bezwzględnej zapłaty. 
dla chętnych możliwość zwiedzania atrakcji turystycznych Chełma  

) 
zwonnica przy kompleksie kościoła NMP z tarasem widokowym  

-narodzenia-nmp-w-

grup wiekowych: 
rocznik 2013 i młodsi „U10”;     oraz   rocznik 2011 - 2012 „U12” 

oraz   rocznik 2007 - 2008 „U18” 
(Ostateczny podział grup zostanie dokonany po przesłaniu wszystkich zgłoszeń).  

Uczestnicy i opiekunowie/trenerzy zostano wyposażeni w identyfikatory z planem 
renerzy klubowi nie wnoszą opłat. (nie dotyczy obiadu) 

zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka/podopiecznego uniemożliwi 


