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zrzeszony w
WTKF

World Traditional Karate-Do Federation

Łódź, 3.11.2017 r.

KURS MISTRZOWSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO 2017

1. DATA:

15 - 16 - 17 grudnia 2017 r. (piątek – sobota – niedziela)

2. MIEJSCE:

Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz

3. INSTRUKTORZY PROWADZĄCY:
Włodzimierz Kwieciński 8 Dan
Szkolenie i egzamin dla Egzaminatorów:
Andrzej Maciejewski 4 Dan
Andrzej Olech 6 Dan
Józef Rączka 5 Dan
4. ORGANIZATOR:

Polski Związek Karate Tradycyjnego

5. W PROGRAMIE m.in.:
1. Egzamin na stopnie mistrzowskie Dan.
2. Szkolenie dla Egzaminatorów PZKT.
3. Egzamin dla kandydatów na Egzaminatorów PZKT.
Uwaga
Udział w szkoleniu dla Egzaminatorów jest warunkiem przedłużenia licencji Egzaminatora PZKT
na rok 2018. Kolejne szkolenie odbędzie się przy okazji Kursu Sędziowskiego PZKT w marcu 2018 r.
• Zgodnie z Regulaminem uzyskania uprawnień oraz utrzymania licencji Egzaminatora PZKT (Uchwała
Zarządu PZKT z dnia 15.09.2017 r.) kandydaci na Egzaminatorów zobowiązani są uzyskać
nominację Zarządu PZKT na podstawie wniosku właściwego miejscowo okręgowego związku
karate tradycyjnego. Wnioski do Zarządu wraz z wnioskiem okręgowego związku należy przesyłać
e-mailem do biura PZKT w Łodzi na adres pzkt@karate.pl do dnia 30 listopada br.
•

6. UCZESTNICY:
1) Członkowie PZKT ze stopniem mistrzowskim min. 1 Dan, a w szczególności:
- Sędziowie międzynarodowi i krajowi PZKT
- Instruktorzy i trenerzy PZKT
- Zawodnicy PZKT
- Sędziowie medyczni PZKT
2) Posiadacze stopnia 1 kyu.
3) W przypadku osób niepełnoletnich – obowiązkowa obecność opiekuna z klubu macierzystego. PZKT nie
zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi.

7. KOSZTY:
• ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I UDZIAŁ
OPCJA 1: 300 zł

– pakiet obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku
„Dojo-Stara Wieś” oraz udział w Kursie Mistrzowskim
(cena dla członków PZKT z ważną indywidualną licencją PZKT)

Cena obejmuje:
1. Dwa noclegi z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
2. Wyżywienie: od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę.*
3. Udział w Kursie Mistrzowskim.
* Istnieje możliwość dostosowania wyżywienia do indywidualnych potrzeb, np. jeżeli ktoś stosuje
specjalną dietę. Prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji zakwaterowania. Osoba
rezerwująca wyżywienie specjalne ponosi dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za osobodzień, czyli
w przypadku Kursu Mistrzowskiego należy doliczyć kwotę 10 zł do ceny pakietu.

OPCJA 2: 200 zł

– opłata za udział w Kursie Mistrzowskim dla osób, które nie
korzystają z zakwaterowania i wyżywienia w „Dojo-Stara Wieś”

Uwaga: W przypadku braku miejsc w ośrodku od osób zainteresowanych dokonaniem rezerwacji
będzie pobierana opłata za udział w wysokości 100 zł.
• OPCJA 3 – Wyżywienie w Dojo-Stara Wieś (bez zakwaterowania)
Koszt wyżywienia*:
- Śniadanie
- Obiad
- Kolacja

13zł
26 zł
21 zł

* Istnieje możliwość dostosowania wyżywienia do indywidualnych potrzeb, np. jeżeli ktoś stosuje
specjalną dietę. Osoba rezerwująca wyżywienie specjalne ponosi dodatkową opłatę w wysokości
5 zł za osobodzień, czyli w przypadku Kursu Mistrzowskiego należy doliczyć kwotę 10 zł.

• EGZAMIN DLA EGZAMINATORÓW PZKT: 50 zł

8. NALEŻY ZABRAĆ m.in.:
- Karate-gi
- Gwizdek
- Notatnik i długopis
- Przepisy sędziowskie ITKF
- Klapki

9. INFORMACJA DLA KOMISJI MEDYCZNEJ
Należy zabezpieczyć kurs w sprzęt medyczny w takim zakresie, jak na zawody.

10. PUNKTY
Za udział w Kursie Mistrzowskim można uzyskać 50 punktów do przedłużenia licencji instruktora,
sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do przystąpienia do egzaminu na stopnie
mistrzowskie.

11. ZGŁOSZENIA, REZERWACJE MIEJSC, PŁATNOŚCI:
1) OPCJA 1
Wstępne rezerwacje miejsc będą przyjmowane do dnia 20 listopada 2017 r. (poniedziałek).
Rezerwacje prosimy przesyłać bezpośrednio do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki
Dojo-Stara Wieś e-mailem na adres info@dojo-starawies.pl.
2) Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc należy dokonać opłaty na poniższe konto PZKT
najpóźniej do dnia 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek).

Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Kurs Mistrzowski 2017”
Rachunki / faktury
• Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi rachunki o treści „Szkolenie”.
• Osoby, które będą potrzebowały fakturę VAT (podane kwoty są kwotami netto) wystawioną za
„Pobyt” proszone są o nie wpłacanie należności na konto PZKT. Szczegóły dotyczące
uregulowania płatności oraz wystawienia faktury należy ustalić z panią Aliną Ładzińską
z Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” e-mail:
info@dojo-starawies.pl, nr tel. 512 086 059.
2) OPCJA 2 - zgłoszenia nie są wymagane, płatność na miejscu przy rejestracji.
3) EGZAMIN DLA EGZAMINATORÓW PZKT - zgłoszenia nie są wymagane, płatność na miejscu
przy rejestracji.
4) OPCJA 3:
• Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku (OPCJA 3) proszone są
o przesłanie wypełnionego załączonego zamówienia na adres: biuro@torii.net.pl najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Wpłaty należy dokonać gotówką na miejscu.
• Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji wyżywienia prosimy kierować pod nr tel. 605 11 22 96.

Uwaga!
a) Liczba miejsc w “Dojo-Stara Wieś” jest ograniczona. Rezerwacje będą gwarantowane
w kolejności dokonywanych wpłat.
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników Kursu Mistrzowskiego.

