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, 10.02.2020 r.

KURS SĘDZIOWSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE TRADYCYJNEGO
edycja wiosenna’ 2020 dla:
- sędziów PZKT i kandydatów do pełnienia w/w funkcji,
- sędziów medycznych PZKT i kandydatów do pełnienia w/w funkcji,
- członków Komisji Technicznej PZKT i kandydatów do pełnienia w/w funkcji.
I.

TERMIN I MIEJSCE:
21 – 22 marca 2020 r.
Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97- 215 Inowłódz

II.

PROWADZĄCY:
- Józef Rączka- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZKT,
- Jerzy Szcząchor- Członek Komisji Sędziowskiej PZKT,
- Zbigniew Lipczyk- Przewodniczący Komisji Medycznej PZKT,
- Janusz Ziółkowski- Przewodniczący Komisji Technicznej PZKT.

III.

ORGANIZATOR: Polski Związek Karate Tradycyjnego

IV.

PROGRAM:
- szkolenie sędziów PZKT,
- szkolenie Komisji Technicznej PZKT,
- szkolenie Komisji Medycznej PZKT,
- nabór i szkolenie kandydatów do Komisji Technicznej i Medycznej PZKT,
- egzaminy na klasy sędziowskie PZKT,
- wybór składu sędziowskiego na Ogólnopolski Puchar Dzieci i Mistrzostwa Polski
w karate tradycyjnym’ 2020.

IV.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
21 marca (sobota)
godz. 11.00- 13.00 - szkolenie,
godz. 13.00- 15.00- obiad *
godz. 15.00- 18.00- szkolenie
godz. 18.00- 19.30- kolacja *
godz. 19.30- 21.00- szkolenie
22 marca (niedziela)
godz. 7.30- 9.30- śniadanie *
godz. 9.30- 13.00- szkolenie

* posiłki dotyczą osób korzystających z pakietu pobytowego w COS- OPO w Spale.
V. UCZESTNICY i WARUNKI UDZIAŁU:
1. Sędziowie PZKT - min. klasa sędziowska D (wojewódzka),
2. Członkowie Komisji Technicznej PZKT oraz kandydaci do w/w komisji (min. 3 kyu i 18 lat),
3. Sędziowie medyczni PZKT oraz kandydaci na sędziów medycznych
(min. 3 kyu i wykształcenie medyczne).
Uczestnicy muszą spełniać n/w warunki udziału:
- posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT,
- posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego
udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji szkolenie.
Dokonanie zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest równoznaczne z oświadczeniem,
że osoba zgłoszona spełnia w/w warunki.
VI. KOSZTY:
- 200,00 zł – udział w szkoleniu,
- 100,00 zł - egzamin na klasy sędziowskie,
- 150,00 zł- pakiet pobytowy w COS-OPO w Spale (zakwaterowanie- 1 nocleg z 21/22.03.2020 r.,
wyżywienie- obiad i kolacja w dniu 21.03.2020 r. oraz śniadanie w dniu 22.03.2020 r.).
VII. ZGŁOSZENIA, REZERWACJE MIEJSC, PŁATNOŚCI:
zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 05.03.2020 r. na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl
(temat wiadomości: Kurs Sędziowski 2020) podając: imię i nazwisko, klub, rok urodzenia, stopień,
instruktor/trener prowadzący, sędzia + informacja: posiadana klasa sędziowska, egzamin na klasę
sędziowska tak lub nie oraz ewentualnie na jaką klasę / komisja techniczna/ komisja technicznakandydat/ komisja medyczna/ komisja medyczna- kandydat, pakiet pobytowy w COS-OPO
Spała tak/nie.
Do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w kwocie zgodnej z wybranymi
możliwościami udziału, 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: Kurs Sędziowski 2020, imię i nazwisko uczestnika.
Uwaga!
Liczba miejsc w COS- OPO w Spale (zakwaterowanie i wyżywienie) jest ograniczona- rezerwacje
będą gwarantowane w kolejności dokonywanych 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.
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

