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SEMINARIUM
KARATE TRADYCYJNEGO
17-19 listopada 2017
STARA WIEŚ
DATA
17 listopada (piątek) przyjazd – 19 listopada (niedziela) wyjazd

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

INSTRUKTORZY
SENSEI KRZYSZTOF NEUGEBAUER 6 DAN
Legenda Polskiego karate, jeden z najlepszych karateków świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata i
Europy. 3-krotny zdobywca Pucharu Świata, czterokrotny zwycięzca Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
Karate uprawia od ponad 30 lat. Jest prezesem Instytut Karate Tradycyjnego we Włocławku. Prowadzi
treningi w kilku miastach Polski. Aktualnie jest trenerem kadry narodowej.
SENSEI ANDRZEJ ZARZECZNY 4 DAN
Wiceprezes klubu Karate Tradycyjnego „Orzeł” w Poznaniu. Karate uprawia od ponad 30 lat. Jest
wychowawcą wielu medalistów krajowych i międzynarodowych zawodów. Trener kadry narodowej,
instruktor klasy międzynarodowej, jeden z najbardziej utytułowanych polskich karateków, wielokrotny
medalista mistrzostw Polski, Europy i świata. W 2010 roku ukazała się jego książka – Karate Tradycyjne.
SENSEI PAWEŁ JANUSZ 4 DAN
Paweł Janusz główny trener i założyciel Akademii Karate Tradycyjnego w Niepołomicach. Jeden z
najlepszych karateków w Polsce i na świecie. Jest wciąż aktywnym zawodnikiem. Trzykrotny mistrz świata
w kata indywidualnym i drużynowym oraz wielokrotny mistrz Polski. Wielokrotnie nagradzany za swoje
osiągnięcia, zarówno trenerskie, jak i zawodnicze.

PROGRAM
Piątek – 17.11
20.00-21.30 trening
21.45 sauna
Sobota – 18.11
10.00-13.00 trening
16.00-18.00 trening
21.00 sauna
Niedziela – 19.11
10.00-12.00 trening

UWAGA
Poprzez udział w szkoleniu można odrobić 50 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 na poczet przyszłych nieobecności.
Aktualnie Zarząd PZKT pracuje nad nowym systemem uzyskiwania punktów, który zostanie przedstawiony
na Kursie Mistrzowskim w grudniu br.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie o treści: brak przeciwskazań do
uprawiania sportu amatorskiego.
2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW.
3. W przypadku osób niepełnoletnich – obowiązkowa obecność opiekuna prawnego.
Polski Związek Karate Tradycyjnego nie zapewnia opieki nad osobami nieletnimi.

KOSZT
390,00zł / 1 os. – cena specjalna dla członków PZKT z ważną licencją PZKT
510,00zł / 1 os. – cena dla osób pozostałych
Cena obejmuje:
1/ 2 noclegi,
2/ pełne wyżywienie* (3 posiłki dziennie) od piątku od kolacji do obiadu w niedzielę,
3/ udział w szkoleniu.
*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 należy
doliczyć kwotę 10 zł za 2 osobodni. Prosimy o zaznaczenie przy rezerwacji rodzaju diety.

REZERWACJA MIEJSC I WPŁATY
1. Rezerwacje prosimy przesyłać e-mailem na adres: pawel.janusz@karate4u.pl
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy podać w rezerwacji nazwisko prawnego opiekuna.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia należy dokonać wpłaty na poniższe konto PZKT najpóźniej do
dnia 12 listopada 2017r.
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: „Szkolenie 17-19 listopada 2017”
3. Rachunki/faktury
•
•

Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi rachunki o treści „Szkolenie”.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT o treści „Pobyt” (do podanych kwot netto
doliczone zostanie 8% VAT) proszone są o nie wpłacanie należności na konto PZKT.
W sprawie szczegółów dotyczących uregulowania płatności oraz wystawienia faktury VAT
należy skontaktować się z panią Aliną Ładzińską z Centrum Japońskich Sportów i Sztuk
Walki „Dojo – Stara Wieś” info@dojo-starawies.pl tel.512 086 059.

