Kontynuując tradycję...
________________________________________________________________________________

WTKF SUMMER CAMP GASSHUKU 2018
20-24 SIERPNIA 2018, STARA WIEŚ

________________________________________________________________________________

DATA
20 – 24 sierpnia 2018 r. (poniedziałek – piątek)

MIEJSCE
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
www.dojostarawies.com

ORGANIZATOR
Światowa Federacja Tradycyjnego Karate-do
Polski Związek Karate Tradycyjnego

PROWADZĄCY
Shihan EDUARDO SALAS 9 DAN (Peru)
Shihan WŁODZIMIERZ KWIECIŃSKI 8 DAN (Polska) – koordynator Gasshuku
Shihan NELSON CARRION 7 DAN (Urugwaj)
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Seminarium przeznaczone jest dla uczestników ze stopniem 4 kyu – 1 DAN.
2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
3. W przypadku osób niepełnoletnich – obowiązkowa obecność opiekuna z klubu.
PZKT nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi.

PUNKTY DO LICENCJI PZKT
Udział w seminarium gwarantuje 200 punktów w punktacji wymaganej do utrzymania licencji
instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganej do przystąpienia do egzaminu na
stopnie mistrzowskie Dan.

PROGRAM:
W programie m.in.: egzaminy na stopnie 3 kyu – 2 DAN.

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

1 080 zł/os.

cena pakietu

840 zł/os.

cena specjalna dla członków PZKT z ważną indywidualną licencją
członkowską PZKT

Cena obejmuje:
1. Cztery noclegi,
2. Wyżywienie od kolacji w poniedziałek (20.08) do śniadania w piątek (24.08), w tym uroczystą
kolację w czwartek (23.08),
3. Udział w szkoleniu,
4. Pamiątkowy T-shirt.
Uczestników seminarium, którzy będą korzystać z zakwaterowania w Dojo – Stara Wieś prosimy
o wykwaterowanie się w piątek (24.08.2018) do godz. 10:00.
REZERWACJI MOŻNA DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA STRONIE:
http://www.wtkfkarate.org/wtkf-summer-camp-gasshuku-2018/
UWAGA:
a) Liczba miejsc w Dojo – Stara Wieś jest ograniczona.
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jest jedynie dla uczestników seminarium.
c) Udostępnianie swojego pokoju do noclegu osobom, które nie wykupiły pakietu zakwaterowania,
jest zabronione. Uczestnicy seminarium, którzy będę nielegalnie udostępniać swój pokój osobom
trzecim, zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. Opłata dodatkowa za wykrycie takiego
incydentu wynosi 300 zł 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

Oficjalna kolacja w czwartek (23.08)

65 PLN

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

do

pani

OPCJA 3 – udział w szkoleniu bez zakwaterowania w Dojo – Stara Wieś
Koszt 300 zł. Cena zawiera udział w szkoleniu i pamiątkowy T-shirt.
ZAPISY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA:
http://www.wtkfkarate.org/wtkf-summer-camp-gasshuku-2018/ (PARTICIPATION TICKET)

