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Międzynarodowe Seminarium Tradycyjnego Karate-do

Zimowe Gasshuku
14 – 18 lutego 2018
STARA WIEŚ
Miło jest nam poinformować, że decyzją Światowej Federacji Karate Tradycyjnego WTKF rok 2018
ogłoszony został „Rokiem dziedzictwa Senseia Nishiyamy”. To czas szczególny albowiem w tym roku
będziemy obchodzić 90 rocznicę urodzin Senseia Nishiyamy i 10 rocznicę jego śmierci.
W 2018 zorganizowane zostaną liczne seminaria szkoleniowe, które poprowadzą niezwykle doświadczeni
instruktorzy tradycyjnego karate-do z całego świata, którzy u boku Senseia Nishiyamy doskonalili
tę sztukę walki i propagowali jej rozwój.
Już wkrótce ogłoszony zostanie kalendarz wydarzeń w ramach „Roku dziedzictwa Senseia Nishiyamy”.
Seminarium inaugurującym ten rok będzie Zimowe Gasshuku 2018. Do poprowadzenia tego wyjątkowego szkolenia zaproszeni zostali: ILIJA JORGA Soke 10 DAN (Serbia) i NELSON CARRION 7 DAN
(Urugwaj).
Ilija Jorga jest profesorem akademickim i lekarzem medycyny sportowej. Pełni funkcję prezydenta Światowej Federacji Karate Fudokan
(World Fudokan Federation - WFF) – organizacji, którą założył w 1980
roku. Był również pionierem karate w Jugosławii, gdzie w owym czasie
było ono na bardzo wysokim poziomie i skupiało ponad 200 tysięcy
ćwiczących. Wielokrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie na arenie europejskiej i światowej.
Ilija Jorga jest jednym z najbardziej doświadczonych instruktorów tradycyjnego karate-do na świecie. Treningi karate rozpoczął w 1959
roku. Jego pierwszym instruktorem był starszy brat – Vladimir Jorga.
Następnie rozwijał swoje umiejętności pod okiem Tetsuji Murakami,
Taiji Kase i Senseia Hidetaka Nishiyama.
Całe swoje życie poświęcił pracy nad rozwojem tradycyjnego karate-do
na świecie. W 1990 roku motywował i spowodował wyjazd Włodzimierza Kwiecińskiego na Mistrzostwa Świata do Limy (Peru), które
były krokiem milowy w rozwoju tradycyjnego karate-do.
Od początku pojawienia się w Polsce tej sztuki walki Ilija Jorga pilotował jej rozwój w naszym kraju.
W 1976 roku przeprowadził pierwsze w Polsce egzaminy na stopnie mistrzowskie DAN, które zakończyły się pozytywnym wynikiem dla 8 osób. To właśnie dzięki jego wsparciu i zaangażowaniu Polska wstąpiła w struktury ITKF.
Ilija Jorga jest człowiekiem renesansu, artystą, rzeźbiarzem i autorem wielu książek.
Od kilku lat WTKF buduje z WFF wspólną platformę karate, której celem jest dalszy rozwój tej sztuki
walki na świecie.

Nelson Carrion jest Dyrektorem Generalnym Instytutu Tradycyjnego Karate-do (Traditional Karate Do Institute - TKI) – organizacji,
którą założył w 1997 roku. Pełni również funkcję Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Tradycyjnego
Karate-do
(WTKF).
Jest egzaminatorem, międzynarodowym sędzią WTKF oraz niezwykle doświadczonym instruktorem tradycyjnego karate-do. Od
1971 roku prowadził seminaria i szkolenia m.in w: Argentynie, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Kostaryce, Polsce, Portugalii, RPA, Szwajcarii, Tunezji, Urugwaju, USA oraz na Litwie i we Włoszech.
Wiedzę i umiejętności z dziedziny tradycyjnego karate-do zdobywał uczestnicząc w niezliczonych kursach i szkoleniach,
w tym
prowadzonych wielokrotnie przez Senseia Nishiyamę.
Jest współzałożycielem i współdziałaczem narodowych federacji
tradycyjnego karate-do w wielu krajach na całym świecie m.in. w:
Urugwaju, Brazylii, Argentynie, Kostaryce, Hiszpanii i Francji.
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TERMIN
14 – 18 lutego 2018 (środa – niedziela)

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

ORGANIZATOR
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59
e-mail: pzkt@karate.pl www.karate.pl

PROWADZĄCY
WŁODZIMIERZ KWIECIŃSKI Sensei 8 DAN (Polska) - koordynator Gasshuku
Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF), Prezes Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego (PZKT), trener selekcjoner kadry narodowej PZKT.
ILIJA JORGA Soke 10 DAN (Serbia)
Założyciel i Prezydent Światowej Federacji Karate Fudokan (World Fudokan Federation - WFF).
NELSON CARRION Sensei 7 DAN (Urugwaj)
Sekretarz Generalny Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF),
Dyrektor Generalny i instruktor Instytutu Tradycyjnego Karate-do (Traditional Karate Do Institute - TKI)

W PROGRAMIE m.in.
1. Egzamin na stopnie mistrzowskie DAN.
2. Plebiscyt na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2017 Roku.
Uwaga: Podczas uroczystości obowiązuje strój koktajlowy (casual).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.

Zimowe Gasshuku 2018 dostępne jest dla brązowych i czarnych pasów.
Wiek: min. 13 lat.
Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
Zaleca się również wykupienie ubezpieczenia OC (jest to szczególnie istotne w przypadku
wyrządzenia szkody na terenie ośrodka; wówczas koszty naprawy pokrywa ubezpieczyciel).
5. W przypadku osób niepełnoletnich – obowiązkowa obecność opiekuna z klubu.
PZKT nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi.

PUNKTY DO LICENCJI PZKT
Udział w Zimowym Gasshuku gwarantuje zdobycie 200 punktów (za całość, 50 punktów za dzień)
niezbędnych do przedłużenia licencji instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do
przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie DAN.

OPŁATY
OPCJA 1 – zakwaterowanie i wyżywienie w „Dojo – Stara Wieś” oraz udział
w szkoleniu

1 030 zł/os.

cena pakietu

750 zł/os.

cena specjalna dla członków PZKT z ważną indywidualną licencją
członkowską PZKT

Cena obejmuje:
1. Cztery noclegi,
2. Wyżywienie od kolacji w środę (14.02) do obiadu w niedzielę (18.02),
3. Udział w szkoleniu.
Istnieje możliwość ć dostosowania wyżywienia do indywidualnych potrzeb, np. jeżeli ktoś ć stosuje
specjalną dietęę. Prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji zakwaterowania wraz z określeniem
rodzaju diety. Osoba rezerwująca wyżywienie specjalne ponosi dodatkową opłatęę w wysokości 5 zł za
każdy obiad, czyli w przypadku Zimowego Gasshuku należy doliczyćć kwotęę 20 zł do ceny pakietu i całą
kwotęę uregulowaćć w wymaganym terminie (w przypadku braku dopłaty za dietęę w terminie dieta nie
zostanie przez nas zamówiona w firmie Torii Events & Catering s.c.).
1. Wstępne rezerwacje miejsc zawierające imiona i nazwiska uczestników będą przyjmowane
do dn. 19 stycznia 2018 (piątek). 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 najpóźniej do
dn. 26 stycznia 2018 r. (piątek).
3. Wpłat za pakiet – zakwaterowanie, wyżywienie i udział w szkoleniu, należy dokonywać na
poniższe konto:
Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Zimowe Gasshuku 2018”

Faktury:
 Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi faktury o treści „Szkolenie”.
 Osoby, które będą potrzebowały fakturę VAT o treści „Pobyt” (podane kwoty są kwotami netto)
proszone są o niewpłacanie należności na konto PZKT i kontakt z biurem Dojo:
info@dojo-starawies.pl.
UWAGA:
a) Liczba miejsc w Dojo – Stara Wieś jest ograniczona.
b) O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
c) Nieopłacenie rezerwacji w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako rezygnacja.
d) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników Gasshuku.
e) Zabrania się udostępniania swojego pokoju do noclegu osobom, które nie wykupiły pakietu
zakwaterowania. Uczestnicy Gasshuku, którzy będę nielegalnie udostępniać swój pokój osobom
trzecim zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. Opłata dodatkowa za wykrycie takiego incydentu
wynosi 300zł za osobę nielegalnie przebywającą w domku.

OPCJA 2 – wyżywienie w Dojo - Stara Wieś (bez zakwaterowania)
Koszt wyżywienia:
Śniadanie
Obiad
Kolacja

18 zł
28 zł
24 zł

Uroczysty posiłek z okazji Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym

65 zł

1.

Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku proszone są o dokonanie
rezerwacji poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres:
biuro@torii.net.pl najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium.

2.

Płatność za wyżywienie gotówką w dniu przyjazdu u pani Joanny Zielińskiej.

UWAGA:
Wyżywienie będzie zagwarantowane jedynie dla osób, które dokonają rezerwacji w podanym terminie.
Dla osób, które będą chciały wykupić wyżywienie na miejscu nie gwarantujemy dostępności posiłków
(będzie to zależało od dostępności produktów). Sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie wyżywienia.
3.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia wyżywienia
Joanny Górki-Zielińskiej (tel. kontaktowy 605 11 22 96).

prosimy

kierować

OPCJA 3 – udział w szkoleniu bez zakwaterowania w Dojo – Stara Wieś
Koszt 300 zł – opłaty należy dokonać gotówką w biurze Gasshuku.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

do

pani

