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Łódź, dn. 21.04.2017 r.
Do:

Kluby Członkowskie PZKT

Dotyczy:

„Laboratorium Tradycyjnego Karate-Do”
Treningi z Senseiem Włodzimierzem Kwiecińskim w Łodzi

W imieniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego miło jest nam poinformować,
że rozpoczynamy kolejny cykl treningów karate tradycyjnego prowadzonych w Łodzi przez Senseia
Włodzimierza Kwiecińskiego pod nazwą „Laboratorium Tradycyjnego Karate-Do”. Zajęcia będą
odbywać się w sali przynależnej do centrum SPA w hotelu Andel’s by Vienna House Łódź.
Szczegóły poniżej:
TERMIN:
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w terminie od 25 kwietnia do 15 czerwca br.
w godz. 15:00-16:30 (prosimy o punktualne przybycie - zbiórka o godz. 14:45).
Dokładne terminy treningów:
kwiecień: 25, 27
maj: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
czerwiec: 1, 6, 8, 13, 15
MIEJSCE:
Hotel Andel’s by Vienna House Łódź
Centrum SPA
ul. Ogrodowa 17, Łódź
PROWADZĄCY:
Sensei Włodzimierz Kwieciński 8 DAN
KOSZTY UDZIAŁU:
Ø koszt udziału w jednym treningu 20 zł,
Ø płatność w Recepcji SPA hotelu Andel’s,
Ø cena nie obejmuje dostępu do pozostałych udogodnień strefy SPA.
UCZESTNICY:
Ćwiczący karate tradycyjne ze stopniem min. 3 kyu a w szczególności:
Ø instruktorzy, sędziowie i egzaminatorzy Polskiego Związku Karate Tradycyjnego,
Ø kandydaci do egzaminów na stopnie mistrzowskie DAN.
UWAGA:
Poprzez udział w treningach można odrobić max. 100 punktów brakujących do licencji
instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do przystąpienia do egzaminu
na stopnie mistrzowskie DAN. Odrabianie punktów dotyczy osób, które były nieobecne
w aktywnościach PZKT dających punkty w przeszłości. Punkty nie będą zaś naliczane a conto
przyszłych nieobecności.

Jednorazowo – uczestnicząc w 1 treningu, można odrobić 50 punktów. Należy wówczas
poinformować biuro PZKT emailem na adres: pzkt@karate.pl o woli odrobienia brakujących
punktów, uczestniczyć́ w treningu prowadzonym przez Senseia Kwiecińskiego (opłatę za trening
należy uiścić w Recepcji SPA hotelu Andel’s zgodnie z cennikiem) i dodatkowo uregulować opłatę
za brakujące punkty w wysokości 50 zł przelewem na konto PZKT:
Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Szkolenie”
Jeśli uczestnik chce odrobić 100 punktów, zobowiązany jest uczestniczyć w min. 2 treningach,
pokryć koszty udziału w każdym z nich zgodnie z cennikiem i jednocześnie uregulować opłatę za
brakujące punkty w wysokości 100 zł na konto PZKT podane powyżej.
Serdecznie zachęcamy do udziału w treningach!

