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World Kyokushin Budokai Poland, 04-825 Warszawa, ul. Chylicka 12 
E-MAIL:  office@wkbpoland.pl    URL:  worldkyokushinbudokai.pl   

http://www.facebook.com/WKBPoland/   REGON 367262780     NIP 9522164544      
 

PROGRAM 
ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNE 

 

DOJO STARA WIEŚ 11-13.12.2020 
 

11 grudnia 
16.00-18.30    przyjazd i zakwaterowanie 
19.00            kolacja     
20.30-22.00 trening duża sala 
    
12 grudnia 
08.00-09.30 trening duża sala    
10.00-10.30 śniadanie     
11.00-12.20 zajęcia z psychologiem    
13.00-15.00 trening duża sala    
15.30-16.00 obiad     
18.00-19.30 trening duża sala    
20.00-20.30 kolacja     
21.30-23.00 sauna  
    
13 grudnia 
07.30-08.00    śniadanie     
09.00-11.30 egzamin część techniczna mała sala nr 1 / turniej mała sala nr 2 
11.30-13.00 trening kumite + sesja zdjęciowa duża sala  
13.30             obiad     
14.30            wyjazd   
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SPIS ZASAD, OBOWIĄZUJĄCYCH GOŚCI EUROPEJSKIM CENTRUM BUDO - DOJO 
STARA WIEŚ, OKREŚLAJĄCY SPOSÓB ZACHOWANIA NA TERENIE CENTRUM. 

	
OŚRODEK 

1. Nie wprowadzamy zwierząt na teren ośrodka. 
2. Nie należy wchodzić do zbiorników wodnych znajdujących się na terenie obiektu oraz 

rzucać do nich kamieni. 
3. Nie należy podnosić wszelkich kamieni oraz sypać na choinki, np. przed recepcją. 
4. Nie wolno wchodzić na kamienie – głazy, np. przed recepcją, przed wejściem do 

Dojo, przy budynku sauny, w ogrodzie kamiennym na dziedzińcu Dojo. 
5. Nie należy siadać na lampach przydrożnych i chodzić po drewnianym ogrodzeniu, np. 

wzdłuż drogi na boisko. 
6. Nie wolno grać w piłkę między domkami i na parkingu, wyłącznie na boisku 

wielofunkcyjnym. 
7. Obowiązuje zakaz karmienia koni. 
8. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia 

palenia gość może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 500zł. W przypadku 
stwierdzenia palenia   w domku koszt wynosi 800,00zł za ekstra sprzątanie. 

9. Za zagubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 150 zł. 
10. Istnieje możliwość przechowania rzeczy wartościowych w depozycie w recepcji. 
11. Parking przed recepcją służy jedynie do rozpakowania bagażu i jest udostępniany do 

15 min, po czym należy odstawić samochód na parking przy bramie. W przypadku 
pozostawienia samochodu pow. 15 min. opłata wynosi 50 zł/1 godz.   

12. Prosimy o korzystanie z sauny przestrzegając regulaminu. 
13. W związku z zagrożeniem epidemicznym goście Dojo Stara Wieś zobowiązani są  do 

przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania, zgodnych z wytycznymi krajowych 
instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (GIS, MZ), przepisami prawa 
oraz procedurami  opracowanymi przez Właściciela obiektu.         
	

DOMKI 

1. W domkach należy poruszać się boso lub w klapkach przeznaczonych wyłącznie do 
chodzenia w pomieszczeniach. Obuwie zostawiamy w przedpokoju tzw. genkan.  
W przypadku stwierdzenia wejścia w obuwiu poza strefę genkan pobrana zostanie 
opłata   w wysokości 200 zł. 

2. Prosimy nie wynosić na taras przedmiotów wyposażenia domku – np. krzesełka 
zaisu, koce, futony do spania, pościel. 

3. Do siedzenia na tarasie przeznaczone są maty plażowe (znajdują się w szafie w 
korytarzu przy drzwiach wejściowych do domku).  

4. Nie należy schodzić boso z tarasu na teren wokół domku. 
5. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domków przez okna i stawania na parapetach. 
6. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na maty w pokojach – nie kładziemy na nich 

żywności i napojów. 
7. Nie wynosimy z domków rzeczy stanowiących jego wyposażenie, np. kubki, czajnik, 

sztućce. 
8. Ze względu na mechanizm prosimy delikatnie otwierać i zamykać okna tarasowe (nie 

na siłę), zgodnie z instrukcją. 
9. Wychodząc z domku prosimy nie zostawiać otwartych okien na oścież (ew. można 

zostawić uchylone od góry) i gasić światło. 
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10. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zbliżający się deszcz. W takiej sytuacji okna 
zamykamy całkowicie, chroniąc pokoje przed zalaniem. 

11. Ze względów bezpieczeństwa nie używamy w domkach grzałek, żelazek, tosterów, 
grzejników i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia domków. 

12. Prosimy nie wrzucać ręczników papierowych do muszli klozetowych.  
13. W kominkach (w okresie zimowym) palimy wyłącznie drewnem liściastym (do nabycia                    

w recepcji). Szybę kominka podnosi się pionowo do góry przy użyciu uchwytu.  
14. W trosce o środowisko prosimy o segregację śmieci i wrzucanie ich do odpowiednich 

pojemników - plastik/ metal i szkło do pojemników przed domkami. 
 

DOJO 

1. W dojo poruszamy się boso – obuwie zdejmujemy w przedsionku genkan i wkładamy 
na półki w specjalnym pomieszczeniu przy wejściu. W przypadku stwierdzenia 
wejścia w obuwiu poza strefę genkan pobrana zostanie opłata w wysokości 200 zł. 

2. Ze względów bezpieczeństwa do budynku DOJO można wnosić napoje wyłącznie                                   
w zakręcanych butelkach. W przypadku stwierdzenia wniesienia napoju w szklanym 
opakowaniu pobrana zostanie opłata w wysokości 200 zł. 

3. Do budynku DOJO nie wnosimy żywności. 
4. Po treningu karategi zostawiamy w wentylowanych szatniach w hali, na wieszakach 

(nie zabieramy do domku). Zalecamy korzystanie z prysznica w hali. 
5. W salach treningowych obowiązuje całkowity zakaz gry w piłkę. 

                        
 
  


