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Międzynarodowe Seminarium Karate Tradycyjnego

Z i m o w e  G a s s h u k u
4 – 8 lutego 2015

STARA WIEŚ
  

TERMIN

4 lutego (środa) przyjazd – 8 lutego (niedziela) wyjazd

MIEJSCE

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

ORGANIZATOR

Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59
e-mail: pzkt@karate.pl  www.karate.pl  

INSTRUKTORZY

Goście specjalni z Chin:

Sensei ZHENG XIAORONG
Sensei CHEN RONGHUANG

Instruktorzy pochodzący z miejscowości Ving Tsun (Yongchun) z prowincji Fujian
– miejsca, gdzie są źródła karate.

Podczas Gasshuku będą prezentować pierwowzory kata, z których powstało karate. 
Treningi te dadzą możliwość odbycia podróży w głąb historii.

Dr Janusz Szymankiewicz
Wybitny znawca i praktyk chińskich i japońskich sztuk walki. 

Sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF (Polska)
Koordynator Gasshuku.

http://www.karate.pl/
mailto:pzkt@karate.pl


W PROGRAMIE m.in.

1.Egzamin na stopnie mistrzowskie DAN
2.Plebiscyt na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2014 Roku

Uwaga  :  
1. Opłata  za  udział  w  uroczystości  jest  zawarta  w  cenie  pakietu  zakwaterowania  i  wyżywienia 

w Dojo-Stara Wieś.
2. Dla osób, które nie będą korzystać z pakietu pobytowego opłata wynosi 55 zł od osoby.
3. Podczas uroczystości obowiązuje strój casual.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zimowe Gasshuku 2015 dostępne jest dla brązowych i czarnych pasów.
2. Wiek: min. 14 lat.
3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
4. Zaleca  się  również  wykupienie  ubezpieczenia  OC (jest  to  szczególnie  istotne  w  przypadku 

wyrządzenia szkody na terenie ośrodka; wówczas koszty naprawy pokrywa ubezpieczyciel).
5. W przypadku  osób  niepełnoletnich  –  obowiązkowa obecność  opiekuna  z  klubu.  PZKT nie 

zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi. 

PUNKTY DO LICENCJI PZKT

1. Poprzez udział w Zimowym Gasshuku można odrobić do 200 pkt. brakujących do licencji 
instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do przystąpienia do egzaminu na 
stopnie mistrzowskie. Odrabianie punktów dotyczy osób, które były nieobecne w aktywnościach 
PZKT dających punkty w przeszłości, nie będą zaś naliczane a conto przyszłych nieobecności.

REJESTRACJA I WPŁATY ZA UDZIAŁ W TRENINGACH

4 lutego (środa), godz. 17.00 – 21.00
oraz 5 lutego (czwartek) przed pierwszym treningiem

w biurze Gasshuku

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



OPŁATY

1.  UDZIAŁ W GASSHUKU………..............…………….......………………..………..200 zł / os.

Uwaga:
Wpłaty za udział będą przyjmowane na miejscu przy rejestracji.

OFERTA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

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

Pakiet 4-dniowy od kolacji w środę do obiadu w niedzielę; w cenę wliczony
jest udział w uroczystości z okazji Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate
Tradycyjnym 2014 Roku (w ramach obiadu w niedzielę).

       790 zł/os. - cena pakietu

510 zł/os. cena specjalna dla członków PZKT z opłaconą indywidualną  
licencją członkowską PZKT na rok 2015

1) Wstępne  rezerwacje  miejsc  będą  przyjmowane  do  dnia   
15 stycznia 2015. Rezerwacje prosimy przesyłać do biura PZKT e-mailem 
na adres pzkt@karate.pl.  

2) Po  otrzymaniu  z  PZKT  potwierdzenia  dostępności  miejsc  należy   
dokonać opłaty najpóźniej do dnia 26 stycznia 2015 r.

UWAGA:
Z uwagi na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny, potwierdzenia dostępności miejsc 
będą przesyłane po 6 stycznia. Rezerwacje można jednak przesyłać wcześniej  – miejsca  
będą potwierdzane zgodnie z kolejnością zgłoszeń .

  
3) Wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać  na poniższe konto:

 
Nr konta: 71 8988 0001 0000 0017 8930 0001

Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

w tytule przelewu prosimy wpisać: „Zimowe Gasshuku 2015”

4) Rachunki / faktury  
• Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi rachunki o treści „Szkolenie”.  
• 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.

mailto:pzkt@karate.pl


UWAGA:
a) Liczba miejsc w „Dojo – Stara Wieś” jest ograniczona. 
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników Gasshuku.
d) Zabrania  się  udostępniania  swojego pokoju do noclegu osobom,  które  nie  wykupiły  
pakietu zakwaterowania. Uczestnicy Gasshuku, którzy będę nielegalnie udostępniać swój  
pokój  osobom trzecim zostaną  obciążeni  dodatkowymi  kosztami.  Opłata  dodatkowa za  
wykrycie takiego incydentu wynosi 300zł za osobę nielegalnie przebywającą w domku.

II. 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)

- Uroczysty obiad z okazji Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 
55 zł

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 30 stycznia 2015 r.  

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 chciały  wykupić  wyżywienie  na miejscu  nie  
gwarantujemy  dostępności  posiłków  (będzie  to  zależało  od  dostępności  produktów).  
Sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie wyżywienia.

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

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

mailto:savoy@savoy.com.pl

