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zrzeszony w
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Łódź, 19.12.2017 r.

KONSULTACJE DO EGZAMINU
NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN
STARA WIEŚ, 12 – 14 STYCZNIA 2018 r.
Tradycyjnie jak co roku zapraszamy na konsultacje przygotowujące do egzaminu na stopnie
mistrzowskie Dan, które odbędą się terminie 12-14 stycznia 2018 r. w Centrum Japońskich Sportów
i Sztuk Walki Dojo-Stara Wieś.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach instruktorów prowadzących kandydatów na egzamin.
Instruktorzy będą mogli poznać, jakie są oczekiwania i wymagania podczas egzaminu, co z pewnością
wpłynie na usprawnienie współpracy i coraz to lepsze wyniki kandydatów na stopnie mistrzowskie.

TERMIN I MIEJSCE:

12 – 14 stycznia 2018 (piątek – niedziela)
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz

PROWADZĄCY:

Włodzimierz Kwieciński 8 Dan

PROGRAM:
12 stycznia (piątek)
od godz. 16:00
Przyjazd i zakwaterowanie
godz. 18:00 – 19:00 Kolacja
godz. 20:00 – 21:30 Konsultacja Dan
13 stycznia (sobota)
godz. 8:30 – 9:30
godz. 11:00 – 13:00
godz. 13:30 – 14:30
godz. 15:30 – 17:30
godz. 18:00 – 19:00
godz. 20:00 – 21:30

Śniadanie
Konsultacja Dan
Obiad
Konsultacja Dan
Kolacja
Trening własny

14 stycznia (niedziela)
godz. 8:00 – 9:00
Śniadanie
godz. 10:00 – 12:00 Konsultacja Dan
godz. 12:30 – 13:30 Obiad
Wyjazd
Uwaga!
Godziny posiłków dotyczą osób, które wykupią pakiet zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku
„Dojo-Stara Wieś”.

EGZAMINY NA STOPNIE MISTRZOWSKIE W ROKU 2018:
Zimowe Gasshuku - 14-18 lutego, Dojo-Stara Wieś (na wszystkie stopnie Dan)
Regionalny Kurs Mistrzowski - 24 marca, Kraków (na stopnie 1-2-3 Dan)
Regionalny Kurs Mistrzowski - 20-21 kwietnia, Gdańsk (na stopnie 1-2-3 Dan)
Regionalny Kurs Mistrzowski - 14-15 lipca, Zamość (na stopnie 1-2-3 Dan)
WTKF International Summer Camp - Gasshuku 2018 - 15-19 sierpnia, Dojo-Stara Wieś (na
stopnie 4 Dan i wyższe)
− Gasshuku PZKT 2018 - 20-24 sierpnia, Dojo-Stara Wieś (na stopnie 1-2-3 Dan)
− Kurs Mistrzowski - 14-16 grudnia, Dojo-Stara Wieś (na wszystkie stopnie Dan)
− Regionalny Kurs Mistrzowski - termin do ustalenia, Kluczbork (na stopnie 1-2-3 Dan)
−
−
−
−
−

KOSZT:
OPCJA 1: 320 zł

– pakiet obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku „DojoStara Wieś” oraz udział w konsultacjach

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 konsultacjach.
	
  
Istnieje możliwość dostosowania wyżywienia do indywidualnych potrzeb, np. jeżeli ktoś stosuje
specjalną dietę. Prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji zakwaterowania wraz z określeniem
rodzaju diety. Osoba rezerwująca wyżywienie specjalne ponosi dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za
każdy obiad, czyli w przypadku konsultacji Dan należy doliczyć kwotę 10 zł do ceny pakietu i całą kwotę
uregulować w wymaganym terminie (w przypadku braku dopłaty za dietę w terminie dieta nie zostanie
przez nas zamówiona w firmie Torii).

OPCJA 2: 200 zł

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

OPCJA 3

– wyżywienie w Dojo-Stara Wieś (bez zakwaterowania)

Koszt wyżywienia:
Śniadanie
18zł
Obiad
28 zł
Kolacja
24 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 konsultacji Dan należy doliczyć kwotę 10 zł.

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT (40 zł).
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.
3. W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z zakwaterowania w „Dojo-Stara Wieś”
wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna z klubu. PZKT nie zapewnia opieki nad
osobami niepełnoletnimi. Na formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko opiekuna
odpowiedzialnego za niepełnoletniego uczestnika.

ZGŁOSZENIA:
1. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konsultacje na załączonej karcie zgłoszeń
e-mailem na adres: info@dojo-starawies.pl do dnia 3 stycznia 2018 r. (środa).
2. Zgłoszenia na konsultacje obowiązują wszystkich uczestników szkolenia
(również te osoby, które nie korzystają z zakwaterowania w „Dojo-Stara Wieś”).
PUNKTY:
Udział w konsultacjach gwarantuje 50 punktów do przedłużenia licencji instruktora PZKT oraz do
przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie dan.

REZERWACJE
I UDZIAŁ:

I

WPŁATY

ZA

ZAKWATEROWANIE,

WYŻYWIENIE

Dotyczy OPCJA 1 i OPCJA 2:
1) Rezerwacje miejsc wraz
3 stycznia 2018 r. (środa).

z

opłatą

będą

przyjmowane

do

dnia

2) Rezerwacje na załączonej karcie zgłoszenia prosimy przesyłać do Centrum Japońskich
Sportów i Sztuk Walki Dojo-Stara Wieś e-mailem na adres info@dojo-starawies.pl.
3) Wpłat za zakwaterowanie, wyżywienie i udział (opcja 1 – 300 zł, opcja 2 – 200 zł) należy
dokonywać na poniższe konto:
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 12-14.01.2018”
4) 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
info@dojo-starawies.pl, nr tel. 512 086 059.

Walki

„Dojo-Stara

Wieś”

e-mail:

Uwaga!
a) Liczba miejsc w „Dojo – Stara Wieś” jest ograniczona. Rezerwacje będą gwarantowane
w kolejności dokonywania wpłat.
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników konsultacji - kandydatów na
egzamin Dan i instruktorów prowadzących.

Dotyczy OPCJA 3:
A) Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku proszone są o przesłanie
wypełnionego załączonego zamówienia na adres: biuro@torii.net.pl najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem konsultacji. Wpłaty należy dokonać gotówką na miejscu.
B) Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji wyżywienia prosimy kierować pod nr tel. 605 11 22 96.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

