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ZADEVA:  FUDOKAN KAMP – 2020  
 

HOSTEL CENTER BEŽIGRAD UMAG  24 – 30.08.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

Fudokan Slovenija v sezoni 2020 organizira mednarodni FUDOKAN 

KAMP , ki se bo odvijal na Hrvaškem in sicer v mestu Umag ( v sklopu 

Hotel Centra Bežigrad ) od 24.08 do 30.08.2020. 

Kamp je namenjen vsem simpatizerjem tradicionalnega fudokan karateja, 

vsem trenerjem, sodnikom ter bodočim tekmovalcem.  

Selektorska komisija je izpostavila KAMP kot uradne in edine 6 dnevne 

priprave pred nastopi na svetovnem prvenstvu WFF in WTKF tako na 

Poljskem kot Srbiji. 

Fudokan Kamp 2020 bodo vodili strokovno usposobljeni trenerji 

tradicionalnega karateja z večletnimi izkušnjami tako na tekmovalnem 

področju kot področju družbeno vzgojno socialnega delovanja. Učitelji 

strokovnjaki za pripravo osebnega napredovanja in načina življenja, 

strokovnjaki za pravilno prehranjevanje ter strokovnjaki za vzgojno 

izobraževalno delo v skupinah. 

Cena paketa 6 dnevnega kampa: 270 eur 

- Nočitve v sobah po skupinah  

- Polni penzion z dodatnimi malicami in pijačo 
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- 3x dnevno treningi po skupinah 

- Vodeno varstvo v prostem času  

- Družbene aktivnosti  

- Izobraževanje ( pravilno prehranjevanje, definicija individualnega 

treninga, delo v skupinah ) 

- Tekmovanje v katah in borbah 

- Podrobnosti dela ENBU 

- Kino večeri in DISCO 

- Vodeni ogledi 

- Osnovni plavalni tečaji in vodeno kopanje 

- Spoznavanje okolice skozi sprehod in tek 

- Specialni kondicijski treningi za tekmovalce 

- Rekreacijski treningi za spremljevalce 2x dnevno 

- Meditacija in dihalne vaje 

Fudokan Slovenija je pripravila možnost obročnega plačevanja na TRR 

Fudokan Slovenije ( naveden v glavi dokumenta ) z pripisom »Fudokan 

Kamp 2020 obrok 1, …….« Prvi obrok plačila ter rezervacija najkasneje do 

15.04.2020!!! 

1.obrok plačila do 15.04.2020 – 90 eur 

2.obrok plačila do 15.06.2020 – 90 eur 

3.obrok plačila ob prihodu v gotovini 24.08.2020 – 90 eur 

 

                                                                                      Predsednik FZKS  

                                                                                           Aljoša Lipavc   
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