
        
 
 
 
 

KOBUDO KAI 
Klub tradičného bojového umenia Kobudo 

členský klub Kobudo Kwai 

 

 
 

 
 
 

IOGKF Dojo Slovakia 
Klub Tradičného Goju Ryu Karate 

členský klub International Okinawan Goju Ryu Karate-do Federation 

 
Vás srdečne pozývajú na 

13. Medzinárodný  

Letný Budo Camp 

sústredenie zamerané na výučbu a prehĺbenie vedomostí a znalostí rôznych bojových umení Japonska, súostrovia Ryu Kyu 
a Ázie celkovo, ako aj na získanie nových kontaktov a pohľadov na bojové umenia a nájdenie si nových známych a ľudí 

podobnej "krvnej skupiny" :-) 
 
Miesto konania: 

Stredná Vinársko - Ovocinárska škola v Modre, cca 30km od Bratislavy 
 
Termín konania: 

7. – 10. júl 2017 (piatok až pondelok) 
Je možné prísť aj na predĺžený víkend 7. – 9. júla 2017 (piatok až nedeľa) 
 
Cena: 
V prípade zaslania prihlášky do 20.6.2017 je cena 110 euro za celé sústredenie, 100 euro  za predĺžený víkend 
V prípade zaslania prihlášky po 20.6.2017 je cena 120 euro za celé sústredenie, 110 euro za predĺžený víkend 
V prípade zaslania prihlášky len na cvičenie, bez ubytovania, je cena 40 euro za celý víkend. 

 
V cene je zahrnuté: 

Ubytovanie v 2-3 posteľových izbách, sociálka spoločná pre 10 ľudí  
Plná penzia (strava 4x denne) 
Priestor na trénovanie (trávnatá i asfaltová plocha, bežecká dráha, telocvičňa)  
Možnosť zúčastniť sa otvoreného tréningu každého zo zúčastnených klubov 
Drobné darčeky, dokumenty, tričko a podobne 
 
Tréning: 

Jednotlivé tréningy budú vždy pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a majstrov bojových umení. Každý zo 
zúčastnených trénerov a majstrov bude mať tréning otvorený pre každého účastníka Letného Budo Campu kde si každý 

bude mať šancu to ktoré bojové umenie vyskúšať na vlastnej koži. 
 
Inštruktori, tréneri a majstri: 
Raoul Vogel (A), 7.Dan IOGKF, IOGKF-Austria, šéf inštruktor IOGKF Rakúsko 
Michal Macák (SK), 4. Dan IOGKF 
Ilona Szöcs (A/SK), 4. Dan IOGKF 
Igor Vakoš (SK), 4. Dan IOGKF, 3. Dan Okinawa Kobudo, 3. Dan KobudoKwai, 1. Dan Hanbo/Tonfa/Nunchaku/Sai 

 
 

Na sústredení budú aj ukážky, prezentácie, prednášky a stretnutia s majstrami bojových umení a zaujímavými ľuďmi. 
Odporúčame priniesť si vhodný športový odev a obuv, nakoľko dominantná časť praktického tréningu bude prebiehať 

v exteriéri. Ďalej odporúčame priniesť si príslušné zbrane (Hanbo, Bo, Nunchaku, Sai, Tonfa, Jo, atď.). V prípade záujmu je 
možné si zbrane objednať u organizátora a následne zakúpiť priamo na akcii.  
 
Ďalšie informácie  

môžete získať telefonicky na číslach +421 903 759 212 alebo na e-mailom na gasshuku@kobudo.eu  
 
Zálohu vo výške 30% je potrebné uhradiť do 20. júna na číslo účtu 2625731961 / 1100, názov účtu O.z.Kobudo Kai.  
Pre identifikovanie Vašej platby  variabilný symbol prosím uveďte prvých 6 cifier Vášho rodného čísla, prípadne iný jednoznačný  kód, ktorý 
nám oznámite na záväznej prihláške. Vyplnenú prihlášku môžete odoslať e-mailom na info@kobudo.eu alebo odovzdať osobne na 
tréningoch klubu KOBUDO KAI.  
 

 
Na skoré stretnutie sa teší 

 
 

Organizačný tím  
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