Polski Związek Karate Tradycyjnego
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59
e-mail: pzkt@karate.pl, www.karate.pl

zrzeszony w
(International Traditional Karate Federation) ITKF
(European Traditional Karate Federation) ETKF
Łódź, 22.12.2011 r.

KONSULTACJE DO EGZAMINU
NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN
STARA WIEŚ, 13-15 STYCZNIA 2012 r.
W dniach 13-15 stycznia 2012 r. w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”
odbędą się konsultacje przygotowujące do egzaminu na stopnie mistrzowskie Dan, który zaplanowany
jest podczas zimowego Gasshuku (8-12 lutego 2012 r.).

MIEJSCE:

Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”,
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz

PROWADZĄCY:

Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF

PROGRAM:

13 stycznia (piątek)
godz. 16.00 – 17.30
godz. 18.00 – 19.30
godz. 20.00 – 21.00

Przyjazd
Rejestracja
Konsultacja Dan
Kolacja

14 stycznia (sobota)
godz. 8.00 – 9.00
godz. 10.00 – 12.00
godz. 12.30 – 13.30
godz. 15.30 – 17.30
godz. 18.00 – 19.00

Śniadanie
Konsultacja Dan
Obiad
Konsultacja Dan
Kolacja

15 stycznia (niedziela)
godz. 7.30 – 8.30 Śniadanie
godz. 9.30 – 12.30 Konsultacja Dan
godz. 13.00 – 14.00 Obiad
Wyjazd
Uwaga!
Godziny posiłków dotyczą osób, które wykupią pakiet zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku
„Dojo-Stara Wieś”

KOSZT:

100zł (płatne przy rejestracji)

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
2. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda prawnego opiekuna na udział w konsultacji lub
obecność opiekuna z klubu (dotyczy osób, które będą korzystały z zakwaterowania w ośrodku „DojoStara Wieś“). PZKT nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi.
•
Zgodę prawnego opiekuna o poniższej treści należy przesłać podpisaną i zeskanowaną wraz
z kartą zgłoszenia na konsultacje e-mailem na adres: pzkt@karate.pl do dnia 6 stycznia 2012 r.
Wyrażam zgodę na udział …................................................ w konsultacjach do egzaminu na
/imię i nazwisko/

stopnie mistrzowskie Dan, które odbędą się w terminie 13 – 15 stycznia 2012 r. w Centrum
Japońskich
Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“.
…....................................................
Imię i nazwisko, podpis

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konsultacje na załączonej karcie zgłoszeń
e-mailem na adres: pzkt@karate.pl do dnia 6 stycznia 2012 r. (piątek).
1.

2.
Zgłoszenia na konsultacje obowiązują wszystkich uczestników szkolenia (również te osoby, które
nie korzystają z zakwaterowania w „Dojo-Stara Wieś”).
3.
W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z zakwaterowania w „Dojo-Stara Wieś”
wymagana jest zgoda prawnego opiekuna na udział w konsultacjach lub obecność opiekuna
z
klubu (szczegóły powyżej).

OFERTA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA:

Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś

Koszt pakietu pobytowego (2 doby z pełnym wyżywieniem): 312 zł / os.
Cena obejmuje:
1.
Nocleg z piątku na sobotę (13/14 I) i z soboty na niedzielę (14/15 I).
2.
Wyżywienie: kolacja w piątek (13 I), śniadanie, obiad, kolacja w sobotę (14 I) oraz śniadanie
i obiad w niedzielę (15 I).

REZERWACJE I WPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Warunkiem rezerwacji miejsca noclegowego w ośrodku „Dojo-Stara Wieś” jest przesłanie karty
zgłoszenia e-mailem na adres pzkt@karate.pl oraz dokonanie płatności za zakwaterowanie na
poniższe konto do dnia 6 stycznia 2012 r. (piątek).
Nr konta: 37 1910 1048 2260 0155 7967 0001
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
w tytule przelewu prosimy wpisać: „Szkolenia 13 – 15 I 2012”
Uwaga!
a) Liczba miejsc w „Dojo – Stara Wieś” jest ograniczona.
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników konsultacji.
c) Prosimy zabrać własne ręczniki.

Monika Walczak
Dyrektor Biura

