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tel.: 22 404 44 38, 537 110 104
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__________________________________________________________________________
Warszawa, 12.01.2020 r.

Kontynuując tradycję…

ZIMOWE

GASSHUKU

KARATE TRADYCYJNEGO
ZAKOPANE ’ 2 0 2 0
I. TERMIN:

26 lutego- 01 marca 2020 r. (środa – niedziela)

II. MIEJSCE:

Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, www.zakopane.cos.pl

III. ORGANIZATOR: Polski Związek Karate Tradycyjnego
IV. PARTNERZY: WTKF, WFF, WBKA
V. UCZESTNICY:
- wymagany stopień min.: 3 kyu;
- w szczególności udział rekomendowany dla: sędziów międzynarodowych i krajowych
PZKT, instruktorów i trenerów PZKT, egzaminatorów PZKT oraz kandydatów do pełnienia
w/w funkcji; zawodników PZKT; kandydatów do egzaminów na stopnie mistrzowskie Dan.
Dla osób niepełnoletnich PZKT zapewnia opiekę pedagogiczną.
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 zgrupowania,
- uczestnicy niepełnoletni- zgoda rodziców na udział w zgrupowaniu.
Dokonanie zgłoszenia do udziału w zgrupowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem,
że osoba zgłoszona spełnia w/w warunki.

VII. PROWADZĄCY:
- Toru Shimoji 5 Dan,
- Krzysztof Neugebauer 6 Dan,
- Jacek Wierzbicki 5 Dan,
Gość specjalny- Ilija Jorga 10 Dan.
VIII. PROGRAM TECHNICZNY:
- program ogólny Gasshuku,
dodatkowo (odrębne informacje i zgłoszenia udziału):
- szkolenie dla trenerów WFF,
- zgrupowanie selekcyjno- naborowe kadra młodzieżowiec i senior,
- zgrupowanie selekcyjno- naborowe kadra kadet i junior,
- egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.
IX. PROGRAM RAMOWY:
26.02.2020 r. (środa)
godz. 14.00- 18.00- przyjazd, *zakwaterowanie, biuro Gasshuku
godz. 18.00- 19.30- *kolacja
godz. 20.00- 21.30- trening otwarcia
27, 28.02.2020 r. (czwartek, piątek)
godz. 7.30- 9.30- *śniadanie
godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy
godz. 13.00- 14.30- *obiad
godz. 15.00- 18.00- II blok treningowy
godz. 18.00- 19.30- *kolacja
29.02.2020 r. (sobota)
godz. 7.30- 9.30- *śniadanie
godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy
godz. 13.00- 14.30- *obiad
godz. 15.00- 18.00- II blok treningowy
godz. 18.00- 19.30- *kolacja
godz. 20.00- Sayonara Party **
01.03.2020 r. (niedziela)
godz. 8.00- 9.30- trening podsumowujący
godz. 9.30- 10.00- * śniadanie
godz. 10.00- 11.00- * wykwaterowanie
godz. 12.00- 15.00- egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan
godz. 13.00- 15.00- * obiad
* dotyczy osób, które wykupiły pakiet pobytowy w COS- OPO w Zakopanem,
** dotyczy osób, który dokonały rezerwacji udziału w Sayonara Party.
IX. KOSZTY- Gasshuku:
(zakwaterowanie, wyżywienie, udział)
OPCJA 1: pakiet obejmujący:
- zakwaterowanie (cztery noclegi) i wyżywienie
(od kolacji w środę do obiadu w niedzielę) w COS- OPO w Zakopanem
- udział w szkoleniu,
- pakiet okolicznościowy,
KOSZT: 850,00 zł/ osoba

OPCJA 2: pakiet obejmujący:
- udział w szkoleniu,
- pakiet okolicznościowy,
KOSZT: 250,00 zł/ osoba
Udział w SAYONARA PARTY w dniu 29.02.2020 r.
(miejsce przy stoliku + konsumpcja): 100,00 zł/osoba
Prosimy uwzględnić w/w należność przy dokonywaniu wpłaty za udział w Gasshuku
oraz podać informację- rezerwację udziału w spotkaniu w zgłoszeniu e-mail.
X. PUNKTY PZKT:
za udział w Gasshuku można uzyskać 200 punktów (pełne szkolenie)
do przedłużenia licencji instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych
do przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie.
XI. ZGŁOSZENIA, REZERWACJE MIEJSC, PŁATNOŚCI:
zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.02.2020 r. na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl
(temat wiadomości: Gasshuku zima 2020) podając:
- wybrana opcję: 1 lub 2, imię i nazwisko, klub, rok urodzenia, stopień zaawansowania,
instruktor/trener prowadzący, rozmiar (XS,S,M, L,XL,XXL), udział w Sayonara Party
TAK/NIE, dane kontaktowe: adres e-mail i nr telefonu, przy zgłoszeniu osoby
niepełnoletniej: opieka PZKT TAK/NIE.
Do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za wybrany pakiet 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: Gasshuku zima 2020, imię i nazwisko uczestnika.
Uwaga!
Liczba miejsc w COS- OPO (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz na Sayonara Party jest
ograniczona- rezerwacje będą gwarantowane w kolejności dokonywanych wpłat.
W przypadku dokonania wpłaty i rezygnacji po terminie zgłoszeń (opcja 1 i 2 oraz Sayonara
Party)- wpłata pozostaje bezzwrotna, w przypadku dokonania wpłaty i braku miejsc- wpłata
zostanie zwrócona w całości.
Rachunki / faktury
po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia- dane do faktur wraz z potwierdzeniem
przelewu prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury.pzkt@wp.pl;
Więcej informacji:
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl, nr tel.: 22 404 44 38, 537 110 104.

Andrzej Maciejewski
Prezes
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

