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INVITAȚIE 

TABĂRA DE VARĂ  - AUTOAPĂRARE – VENUS 22 
Self – Defense Summer Camp Venus 22 

20-26 iunie 2022 
 
PILONUL 1 - TABĂRA DE PREGĂTIRE SPORTIVA ȘI ACTIVITĂȚI MOTRICE  
20- 23 iunie 2022 
 
 Pregatire psiho-sportiva generala specifica sporturilor de lupta 
 Antrenamente de arte marțiale cu instructori si antrenori din mai multe stiluri de arte 

marțiale  
 Antrenamente de, ju jitsu, kempo, karate, kobudo, self defense 
 Antrenamente in apa cu si fără GI 
 Jocuri sportive 
 Tehnici de prim ajutor in caz de accidente 
 Etc.  

* programul antrenamentelor  zilnic de la orele 7,00 – 8,30 si de la 18,00 – 19,30 
 

 
PILONUL 2 - STAGIUL DE AUTOAPARARE  
24-26 iunie 2022 
 4 module de pregătire in autoapărare cu instructori din Romania, Ungaria și Serbia  
 anti bullying  (autoapărare împotriva agresiunilor) destinat  sportivilor cu vârsta intre 

6-14 ani 
 autoapărare specifica sportivilor cu vârsta intre 14-18 ani 
 Autoapărare  modul “family”pentru  femei si bărbați cu vârsta peste 18 ani 
 Tehnici de baza in vederea mânuirii armelor albe si a celor de foc  
 Apărarea împotriva armelor albe si a amenințărilor cu armele de foc  

 
 
PILONUL 3  - MODUL DE PERFECȚIONARE ANTRENORI (ju jitsu) in parteneriat cu 
CNFPA – înscrieri la adresa de mail: campvenus.22@gmail.com   
 
PILONUL 4 - SESIUNE DE EXAMINĂRI 1 kyu - 6 dan in ju jitsu / CAOG  - Departamentul 
de Ju Jitsu – înscrieri la adresa de mail jujitsu.caog@yahoo.com  

 
*** PROGRAM  PILON 2  
Vineri 24.06.2022 orele 18.00-19.30 
Sambata  25.06.2022 orele 7.00-8.30 / 18.00-20.30 
Duminica 26.06.2022 orele 8.00-12.00 

mailto:campvenus.22@gmail.com
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*** locuri limitate 
 
TAXE STAGIU  

➢ Pilonul 1 + 2 :  
250 lei si beneficiați de un  voucher 50 lei pentru Stagiul de 

Autoapăra Timișoara / Autumn Self-Defense Internship 

Timișoara  - octombrie 2022 
 

➢ Pilonul 1 individual : 150 lei  
➢ Pilonul 2 individual : 150 lei  

 

CAZARE 
 
Hotel Carmen 3*, Venus- Corp A+B 

Perioada 19.06.-27.06.2022 cazare cu mic dejun 270 lei  
 

*** Preturile sunt pentru 2 
persoane/ cam/zi -sunt exprimate in lei 
(TVA Inclus) 

Servicii masa: mic dejun – in regim bufet 

suedez/varietate bogata de preparate 

calde si reci- apa,  băuturi răcoritoare, ceai, 

cafea incluse  

 
 

 

HOTEL CARMEN 3* -  Venus 

 SERVICII INCLUSE ÎN OFERTA DE CAZARE:  

Reducere acordata la achiziția șezlongurilor pe plaja Bali, situata la 50 metri de hotel pe 

plaja mare a  stațiunii; 

Pe terasa restaurantului clienții noștri au ocazia de a petrece cele mai reușite seri de vară, 

bucurându-se  de muzică live. 

Loc de joaca pentru copii – amplasat in gradina hotelului, copii au la dispoziție sub stricta 

supraveghere a părinților tobogane, leagăne, balansoare si trambuline - distracție garantata 

Internet wireless gratuit. Parcare gratuita - se asigură in limita locurilor disponibile. Camera 
de bagaje. 
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FACILITATI COPII INSOTITI DE ADULTI:   

In ceea ce privește paturile suplimentare, se oferă gratuitate la cazare cu pat suplimentar 
asigurat copiilor cu vârsta cuprinsa intre 0 si 17,99 ani. Se achita doar serviciile de masa- copii 
cu vârsta cuprinsa  intre 0 si 11,99 ani 
achita 50% din prețul acestora, iar pentru 
cei cu vârsta intre 12 si 17,99 ani achita 
100%. 

Conform HCL283/23.12.2020, 
pentru sezonul 2021-2022 a fost introdusa 
o taxa  speciala de stațiune pentru toate 
persoanele care depășesc vârsta de 18 ani. 
Aceasta presupune un cost suplimentar 
de 5 lei/zi/pers, taxa ce se va incasa la 
recepția hotelului in momentul întocmirii 
formalităților de cazare.  
 
 
 
Înscrierile se vor efectua centralizat prin cluburile sportive, până în data de 10.06.2022 . 
Înscrieri individuale doar pentru persoane /sportivii neafiliați . 
Adresa de mail eveniment: campvenus.22@gmail.com  , înscrieri și informații  

 
*informații  urgente la telefon 0730009910 – Bogdan  

 
Va așteptăm  

 

TABĂRA DE VARĂ - AUTOAPARARE  -VENUS 22 
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