PZKT Polski Związek Karate Tradycyjnego
04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82
tel.: 22 404 44 38, 537 110 104
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl www.karate.pl
__________________________________________________________________________
Warszawa, 08.01.2020 r.

KONSULTACJE DO EGZAMINÓW
NA STOPNIE MISTRZOWSKIE 1-3 DAN

I. DATA:

1-2 lutego 2020 r. (sobota – niedziela)

II. MIEJSCE:

Akademia Karate Tradycyjnego w Warszawie, ul. Osowska 82

III. ORGANIZATOR: Polski Związek Karate Tradycyjnego
IV. PROWADZĄCY: członkowie Komisji Egzaminacyjnej 1-3 Dan PZKT
V. UCZESTNICY:
- osoby przygotowujące się do egzaminu na stopnie mistrzowskie 1-3 Dan,
- instruktorzy i trenerzy klubowi.
VI. WARUNKI UDZIAŁU:
- posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT,
- posiadanie stopnia zaawansowania min.: 3 kyu,
- posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego
udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji konsultacji,
- uczestnicy niepełnoletni- zgoda rodziców na udział w konsultacjach,
Dokonanie zgłoszenia do udziału w konsultacjach jest równoznaczne z oświadczeniem,
że osoba zgłoszona spełnia w/w warunki.
VII. PROGRAM:
01.02.2020 r. (sobota)
godz. 11.00- 14.00- I sesja treningowa
godz. 16.00- 19.00- II sesja treningowa
02.02.2020 r. (niedziela)
godz. 10.00- 14.00- III sesja treningowa

VIII. KOSZTY:
150,00 zł – udział w szkoleniu.
IX. PUNKTY PZKT:
za udział w Konsultacji można uzyskać 50 punktów do przedłużenia licencji instruktora,
sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do przystąpienia do egzaminu na stopnie
mistrzowskie.
X. ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 23.01.2020 r. na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl
(temat wiadomości: Konsultacja Dan 2020) podając: imię i nazwisko, klub, rok urodzenia,
stopień, osoba przygotowująca się do egzaminu/ trener lub instruktor klubowy.
Do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w konsultacjach na n/w
konto bankowe PZKT:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82
Bank Millennium- nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,
treść przelewu: szkolenie- Konsultacja Dan, imię i nazwisko uczestnika.
Rachunki / faktury:
• dane do faktur wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres e-mail:
faktury.pzkt @wp.pl.
Uwaga!
Liczba miejsc jest ograniczona- udział będzie gwarantowany w kolejności dokonywanych
zgłoszeń i wpłat. W przypadku dokonania wpłaty i rezygnacji po terminie zgłoszeń- wpłata
pozostaje bezzwrotna, w przypadku dokonania wpłaty i braku miejsc- wpłata zostanie
zwrócona w całości.

Andrzej Maciejewski
Prezes
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

