
PZKT Polski Związek Karate Tradycyjnego  
04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82  
karatetradycyjne.pzkt@gmail.com  
www.karate.pl 

 

Warszawa, 27.02.2023 r.                                                                                                           

 Do:  

- zawodniczki i zawodnicy z klubów członkowskich PZKT 

- kandydaci do kadry narodowej w karate tradycyjnym na 2023 r. w kategoriach wiekowych: młodzik,  kadet, 

junior 

- kluby macierzyste w/w zawodników 

 

 

Zgrupowanie selekcyjno - naborowe do kadry narodowej młodzików, 

kadetów i juniorów w karate tradycyjnym na 2023 r. 
 29.04 - 02.05.2023 r., Szczyrk 

 

W dniach 29.04 - 02.05.2023 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku odbędzie się zgrupowanie 

selekcyjno- naborowe dla kandydatów do kadry narodowej na 2023 rok w n/w kategoriach wiekowych:  

- młodzik 12-13 lat (rok ur. 2011 - 2010) 

- junior młodszy (kadet) 14-15 lat (rok ur. 2009 - 2008) 

- junior 16-17 lat (rok ur. 2007 - 2006) 

Spośród uczestników zostanie wyłoniony skład podstawowy zawodników, który objęty będzie szkoleniem 

centralnym kadry narodowej w karate tradycyjnym w 2023 roku. 

Warunki udziału zawodników:  

- stopień zaawansowania: kadet i junior min 3 kyu, młodzik min. 5 kyu 

- odpowiedni wiek wg w/w roczników 

- posiadanie aktualnej licencji indywidualnej i zawodniczej PZKT  

- wypełniony formularz na zgrupowanie z pieczęcią klubu 

- posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w szkoleniu sportowym w karate 

tradycyjnym na poziomie zaawansowanym oraz startu w zawodach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- posiadanie ubezpieczenia NNW uwzględniającego zakres zgrupowania  

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienia wizerunku na 

potrzeby realizacji zgrupowania 

 Dokonanie zgłoszenia do udziału w zgrupowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba zgłoszona 

spełnia w/w warunki. 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

 

TERMIN:  

29.04-02.05.2023 r.  

MIEJSCE: 
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W SZCZYRKU UL. PLAŻOWA 8, 43-370 SZCZYRK 

PROWADZĄCY:  
Trenerzy kadry narodowej: Janusz Sowa, Damian Karwacki 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 15.04.2023 r. poprzez formularz dostępny pod 

linkiem https://forms.gle/j6Pb1jhAWYtEjerC7     

Formularz zgłoszeniowo – rekomendacyjny (PDF) prosimy o przesłanie skanem na adres: 

karatetradycyjne.pzkt@gmail.com oraz dostarczenie oryginału na miejsce zgrupowania w Szczyrku 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. 

KOSZT: 750,00 zł  

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna, program szkoleniowy. 

Dane do przelewu: 

Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82 
Nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940  
Tytuł: zgrupowanie kadry, Szczyrk, imię i nazwisko zawodnika.  

 

Program zostanie przesłany w osobnym komunikacie. Zgrupowanie będzie miało charakter 

intensywnego szkolenia. Przewidywane 3 treningi dziennie. 

 

 

 

 

Uwaga:   

Po wniesieniu opłaty za udział w zgrupowaniu: przy braku kwalifikacji zawodnika do udziału w szkoleniu - 

wpłata zostanie zwrócona w całości.  

W przypadku kwalifikacji zawodnika i jego rezygnacji z udziału w szkoleniu: po terminie zgłoszeń - nie 

gwarantujemy zwrotu wpłaty. 

Więcej informacji:  

e-mail:, nr tel.: 515 391 807, Barbara Zaburko 

  

                                                        Andrzej Maciejewski 

                                                       Prezes  

                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 
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