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międzynarodowe seminarium 
karate tradycyjnego

instruktor prowadzący

Sensei AVI ROKAH
STARA WIEŚ 2013

________________________________________________________________________________
Sensei Avi Rokah (USA) – wieloletni student i asystent Senseia Hidetaki Nishiyamy. Rozpoczął 
treningi karate w wieku 15 lat. Zaraz po odbyciu służby wojskowej w wieku 21 lat, przyjechał do 
Stanów Zjednoczonych z Izraela,  aby kontynuować treningi  karate pod okiem Senseia  Hidetaki 
Nishiyamy. Od tego czasu każdy dzień spędzał na studiowaniu karate u Senseia Nishiyamy. Avi 
Rokah otworzył  nam drzwi do dojo i  od wielu lat  przekazuje tajniki  karate.  Jest  wielokrotnym 
mistrzem USA w kumite oraz mistrzem świata w kumite drużynowym z 1994 r. (Treviso, Włochy).

Seminarium z Senseiem Avi Rokah jest kontynuacją corocznych seminariów, które przez wiele lat 
(od 1992 r.) prowadził Sensei Hidetaka Nishiyama w Polsce. Koordynacją całości zajmie się Sensei 
Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF, trener reprezentacji Polski, Prezes PZKT.  
________________________________________________________________________________

DATA

10 maja (piątek) – 12 maja (niedziela) 2013 r. 

MIEJSCE

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

www.dojostarawies.com

ORGANIZATOR

                                            Polski Związek Karate Tradycyjnego

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Seminarium jest  dostępne wyłącznie dla posiadaczy czarnych pasów oraz kandydatów na 
egzamin na 1 Dan ze stopniem 1 kyu.

2. Uczestnicy seminarium zobowiązani są posiadać opłaconą na rok 2013 licencję PZKT.
 
3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

4. W przypadku osób niepełnoletnich –  obowiązkowa obecność opiekuna z klubu lub zgoda 
prawnego  opiekuna  na  udział  w  seminarium.  PZKT  nie  zapewnia  opieki  nad  osobami 
niepełnoletnimi. 



KOSZT

1. Koszt udziału w seminarium....................................................................................... 200 zł
2. Koszt udziału – 1 dzień................................................................................................ 130 zł

Wpłaty za udział będą przyjmowane gotówką w biurze seminarium przy rejestracji.  

REJESTRACJA I WPŁATY ZA UDZIAŁ W TRENINGACH

W biurze seminarium: 
- 10 maja (piątek), w godz. 17.00 – 20.00 

Biuro seminarium:
Recepcja Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”
(budynek stołówki)  

PUNKTY DO LICENCJI PZKT 

Przypominamy, że udział w seminarium gwarantuje  150 z 400 punktów wymaganych do 
utrzymania licencji PZKT.   

OFERTA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
W “DOJO-STARA WIEŚ 

1) OPCJA 1 – Zakwaterowanie i wyżywienie w „Dojo – Stara Wieś”

P  akiet 2-dniowy od kolacji w piątek, 10 V do obiadu w niedzielę 12 V.  

240 zł/os.                  – cena dla członków PZKT z opłaconą licencją (40zł) na rok 2013   

376 zł/os. – cena dla osób spoza PZKT 

Cena obejmuje:
1)  Dwa noclegi – z piątku na sobotę (10/11 V) i z soboty na niedzielę (11/12 V).
2) Wyżywienie: kolacja w piątek (10 V), śniadanie, obiad, kolacja w sobotę (11 V) oraz śniadanie 
i obiad w niedzielę (12 V).



REZERWACJE I WPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

1. Wstępne  rezerwacje  miejsc  będą  przyjmowane  do  dnia  19  kwietnia  2013  (piątek).   
Rezerwacje prosimy przesyłać do biura PZKT e-mailem na adres pzkt@karate.pl.  

2. Po  otrzymaniu  z  PZKT  potwierdzenia  dostępności  miejsc  należy  dokonać  opłaty  na 
poniższe konto PZKT najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2013 (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: „Seminarium z Avim Rokah, 10-12 maja 2013”

3. Rachunki / faktury  
• Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi rachunki o treści „Seminarium”.  
• Osoby, które będą potrzebowały fakturę VAT wystawioną za „Pobyt” proszone 

są o nie wpłacanie należności na konto PZKT. Szczegóły dotyczące uregulowania 
płatności oraz wystawienia faktury należy ustalić z panią Aliną Ładzińską z Centrum 
Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” pod nr tel. 512 086 059.

Uwaga!
a) Liczba miejsc w „Dojo – Stara Wieś” jest ograniczona. 
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników seminarium.
c) Prosimy zabrać własne ręczniki.

2) OPCJA 2 – Wyżywienie w „Dojo-Stara Wieś”   (bez zakwaterowania)  

Koszt wyżywienia:
- Śniadanie 13zł
- Obiad 28 zł
- Kolacja 22 zł

- Pakiet trzech posiłków: 60 zł
(śniadanie, obiad, kolacja)

1) Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku proszone są o dokonanie   
rezerwacji poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres: 
savoy@savoy.com.pl   najpóźniej do dnia 3 maja 2013 r. (piątek).  

2) Płatność za wyżywienie gotówką w dniu przyjazdu u pani Joanny Zielińskiej.  

UWAGA!
Wyżywienie  będzie  zagwarantowane  jedynie  dla  osób,  które  dokonają  rezerwacji  
w podanym terminie. Dla osób, które będą zainteresowane wykupieniem posiłku na miejscu 
– w zależności od dostępności produktów.

3) Wszelkie  pytania  dotyczące  rezerwacji  wyżywienia  prosimy  kierować  do  pani  Joanny 
Zielińskiej (tel. kontaktowy 605 11 22 96).

                                                                                    Włodzimierz Kwieciński
                                                                                    Prezes
                                                                                    Polski Związek Karate Tradycyjnego
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