Uchwała nr 2
Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
z dnia 20 marca 2021 r.

Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w sprawie regionalnych kursów
mistrzowskich podjął uchwałę następującej treści:

Niniejszym tworzy się program pt.: Regionalne Kursy Mistrzowskie 2021” polegający na
umożliwieniu,

członkom

związku,

organizacji

kursu

mistrzowskiego

z

udziałem

akredytowanego instruktora PZKT dla klubów w danym regionie.
.
PZKT obejmuje patronatem

wydarzenia zorganizowane w ramach projektu, zapewnia

wsparcie medialne, dofinansowuje udział instruktora prowadzącego w wysokości 500 zł.

Ustala się, że za udział w regionalnym kursie mistrzowskim uczestnik uzyskuje 50 punktów
w ramach aktywności PZKT.

Ustala się następujące warunki udziału w projekcie:
• dokonanie zgłoszenia organizacji Regionalnego Kursu Mistrzowskiego w ramach
projektu,
• opłacenie licencji klubowej w PZKT na 2021 r.,
• posiadanie aktualnej licencji członkowskiej przez uczestników kursu,
• baner PZKT podczas imprezy i krótka relacja do wykorzystania w mediach PZKT,
• pokrycie kosztów instruktora prowadzącego (przejazd, szkolenie) – koszt 1500 zł
(500 zł dofinansowuje PZKT),
• pokrycie wyżywienia instruktora,
• liczba kursów w jednym regionie to maksymalnie dwa w ciągu roku,
• organizator jest zobowiązany do zorganizowania minimum 4 jednostek treningowych
po 60 minut z podziałem na grupy dla wszystkich oraz dla grupy wyższych stopni.

Ustala się następującą listę akredytowanych instruktorów:
1. Bukała Arkadiusz
2. Domrazek Jaosław

3. Ellwart Mirosław
4. Karwacka Iwona
5. Karwacki Damian
6. Kuciarski Mirosław
7. Lipczyk Zbigniew
8. Maciejewski Andrzej
9. Marciniak Justyna
10. Neugebauer Krzysztof
11. Olczyk Radosław
12. Olech Andrzej
13. Rączka Józef
14. Sitarz Zbigniew
15. Sowa Janusz
16. Stasiak Damian
17. Szcząchor Jerzy
18. Szczepan Thomas
19. Wajda Rafał
20. Wierzbicki Jacek
21. Zarzeczny Andrzej

Ustala się, że zgłoszenie kursu winno nastąpić droga mailową na adres: biuro.pzkt@wp.pl,
temat: Regionalne Kursy Mistrzowskie 2021.
Elementy zgłoszenia:
1. Nazwa klubu wytypowanego przez okręg do organizacji kursu
2. Proponowany termin
3. Miejsce
4. Instruktor prowadzący wybrany z powyższej listy.

