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

zrzeszony w
World Traditional Karate-Do Federation WTKF
Łódź, 22.08.2018 r.

KURS SĘDZIOWSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO 2018
dla sędziów i kandydatów na sędziów
- edycja jesienna
I. TERMIN I MIEJSCE: 14 – 16 września 2018
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
II. PROWADZĄCY:

Andrzej Olech Sensei 6 Dan
Józef Rączka Sensei 6 Dan

III. ORGANIZATOR:

Polski Związek Karate Tradycyjnego

IV. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
14 września (piątek)
godz. 18:00 - 19:00
godz. 19:00 – 21:00

- Przyjazd
- Kolacja
- Kurs Sędziowski

15 września (sobota)
godz. 8:00 - 9:00
godz. 10:00 - 13:00
godz. 13:00 - 14:00
godz. 15:00 - 17:00
godz. 17:30 - 19:00
godz. 19:00 - 21:00

- Śniadanie
- Kurs Sędziowski
- Obiad
- Kurs Sędziowski
- Kolacja
- Kurs Sędziowski

16 września (niedziela)
godz. 8:00 - 9:00
godz. 10:00 - 12:00
godz. 12:00 - 14:00
godz. 14:00
godz. 13:30 - 15:00

- Śniadanie
- Kurs Sędziowski
- Egzaminy na klasy sędziowskie
- Spotkanie w sprawie opracowania strategii rozwoju
karate tradycyjnego (prowadzący - Andrzej Maciejewski,
Wiceprezes PZKT)
- Obiad
- Wyjazd

V. UCZESTNICY:
1.
2.
3.
4.
5.

Sędziowie międzynarodowi i krajowi PZKT.
Instruktorzy i trenerzy PZKT oraz osoby pełnoletnie ze stopniem min. 1 Dan.
Członkowie Komisji Technicznej PZKT (skład główny i uzupełniający).
Sędziowie medyczni PZKT i sędziowie medyczni pomocniczy.
Lekarze zainteresowani współpracą z Komisją Medyczną PZKT, w celu
przeszkolenia pod kątem pracy podczas zawodów karate tradycyjnego.

VI. KOSZTY:
• 200 zł – udział w Kursie Sędziowskim
• 50 zł - egzamin na klasy sędziowskie
(wpłaty gotówką na miejscu - koordynacja Sensei Józef Rączka)
•

260 zł – zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku Dojo-Stara Wieś zgodnie z programem
(cena dla członków PZKT z ważną indywidualną licencją członkowską PZKT)

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 Kursu Sędziowskiego należy doliczyć kwotę
10 zł do ceny pobytu i całą kwotę uregulować w wymaganym terminie. W przypadku braku
dopłaty za dietę w terminie dieta nie zostanie przez nas zamówiona w firmie Torii Events &
Catering s.c.
• Wyżywienie w Dojo-Stara Wieś (bez zakwaterowania):
- Śniadanie
- Obiad
- Kolacja

18 zł
28 zł
24 zł

VII. WARUNKI UZYSKANIA I UTRZYMANIA UPRAWNIEŃ:
Uchwała Zarządu PZKT w sprawie zasad uzyskania uprawnień oraz utrzymania licencji Sędziego PZKT
dostępna jest na stronie www.karate.pl w zakładce Aktualności – Komunikaty.

VIII. REZERWACJE I WPŁATY ZA UDZIAŁ ORAZ ZAKWATEROWANIE I
WYŻYWIENIE:

Wpłaty za udział:
Wpłat za udział (200 zł) prosimy dokonywać przelewem na poniższe konto do dnia 10 września br.
(poniedziałek)

Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Kurs Sędziowski 14-16.09.2018”

Zakwaterowanie i wyżywienie
A) Wstępne rezerwacje miejsc zawierające imiona i nazwiska uczestników będą przyjmowane
do dnia 29 sierpnia 2018 r. (środa). Rezerwacje prosimy przesyłać do Biura Promocji
e-mailem na adres: biuro.pzkt@wp.pl.
B) Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc należy dokonać opłaty na poniższe konto
PZKT najpóźniej do dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek).

Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Kurs Sędziowski 14-16.09.2018”
C) 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 nie wpłacanie 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 Kursu Sędziowskiego.
e) Udostępnianie swojego pokoju do noclegu osobom, które nie wykupiły pobytu w ośrodku jest
zabronione. Uczestnicy, którzy będą nielegalnie udostępniać swój pokój osobom trzecim, zostaną
obciążeni dodatkowymi kosztami. Opłata dodatkowa za wykrycie takiego incydentu wynosi
300 zł za osobę nielegalnie przebywającą w ośrodku.

Wyżywienie w Dojo-Stara Wieś
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 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty należy dokonać
gotówką na miejscu.
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.
2. Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji wyżywienia prosimy kierować pod nr tel. 605 11 22 96.

