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KONSULTACJE DO EGZAMINU  
NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN 

STARA WIEŚ, 15 – 17 STYCZNIA 2016 r. 
 
 
 Tradycyjnie jak co roku zapraszamy na konsultacje przygotowujące do egzaminu na stopnie 
mistrzowskie Dan, które odbędą się terminie 15-17 stycznia 2016 r. w Centrum Japońskich Sportów                 
i Sztuk Walki Dojo-Stara Wieś.  
 
 W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami, szczególnie w przypadku niezdanych 
egzaminów, zapraszamy do udziału w konsultacjach instruktorów prowadzących kandydatów na 
egzamin. Instruktorzy będą mogli poznać, jakie są oczekiwania i wymagania podczas egzaminu, co              
z pewnością wpłynie na usprawnienie współpracy i coraz to lepsze wyniki kandydatów na stopnie 
mistrzowskie. 
     
 
TERMIN I MIEJSCE:  15 – 17 stycznia 2016 (piątek – niedziela) 
      Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś  
      Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz 
  
 
PROWADZĄCY:  Włodzimierz Kwieciński 8 Dan  
 
 
PROGRAM: 
15 stycznia (piątek)   Przyjazd 
  godz. 16.00 – 17.30 Rejestracja 
  godz. 18.00 – 19.30 Konsultacja Dan 
  godz. 20.00 – 21.00 Kolacja 
 
16 stycznia (sobota)   
     godz. 8.00 – 9.00 Śniadanie 
  godz. 10.00 – 12.00 Konsultacja Dan 
  godz. 13.00 – 14.00 Obiad 
  godz. 15.30 – 17.30 Konsultacja Dan 
  godz. 18.00 – 19.00 Kolacja 
   
17 stycznia (niedziela)  
  godz. 8.00 – 9.00 Śniadanie 
     godz. 10.00 – 12.00 Konsultacja Dan 
  godz. 12.30 – 13.30 Obiad 
     Wyjazd  
 
Uwaga!  
Godziny posiłków dotyczą osób, które wykupią pakiet zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku                   
„Dojo-Stara Wieś”.   
 
 
 
 
 



EGZAMINY NA STOPNIE MISTRZOWSKIE W ROKU 2016: 
 

− Zimowe Gasshuku – 17-21 lutego, Dojo-Stara Wieś 
− Międzynarodowe Seminarium Karate Tradycyjnego – 6-8 maja, Dojo-Stara Wieś 
− Letnie Gasshuku – 16-21 sierpnia, Dojo-Stara Wieś 
− Kurs Mistrzowski – 16-18 grudnia, „Dojo-Stara Wieś”  

 
 
KOSZT:   
 
OPCJA 1:  300 zł  – pakiet obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku „Dojo- 
    Stara Wieś” oraz udział w konsultacjach  
 
Cena obejmuje: 

1. Dwa noclegi z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 
2. Wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. 
3. Udział w konsultacjach. 

 
OPCJA 2:  200 zł  – opłata za udział w konsultacjach dla osób, które nie korzystają z  
    zakwaterowania i wyżywienia w „Dojo-Stara Wieś” 
 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU: 

 
1. Posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT (40 zł). 

 
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW. 

 
3. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda prawnego opiekuna na udział w konsultacjach 

(dotyczy osób, które będą korzystały z zakwaterowania w ośrodku „Dojo-Stara 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 8 stycznia 2016 r.  
 
 Wyrażam zgodę na udział …................................................ w konsultacjach do egzaminu na  
                 /imię i nazwisko/ 
 stopnie mistrzowskie Dan, które odbędą się w terminie 15 - 17 stycznia 2016 r. w Centrum 
 Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“.  
 
 
        ….................................................... 
                Imię i nazwisko, podpis 
 
ZGŁOSZENIA: 
 

1. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na konsultacje na załączonej karcie zgłoszeń              
e-mailem na adres: pzkt@karate.pl do dnia 8 stycznia 2016 r. (piątek).  

 
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. 

 



 
PUNKTY: 
 
Udział w konsultacjach gwarantuje 50 punktów do przedłużenia licencji instruktora PZKT oraz do 
przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie dan.        

 
 
 
REZERWACJE MIEJSC NOCLEGOWYCH  I WPŁATY: 
 

1) Rezerwacje miejsc wraz z opłatą będą przyjmowane do dnia                                 
8 stycznia 2016 r. (piątek).  
 

2) Rezerwacje na załączonej karcie zgłoszenia prosimy przesyłać do biura PZKT e-mailem na 
adres: pzkt@karate.pl.   

 
3) Wpłat za zakwaterowanie, wyżywienie i udział (opcja 1 – 300 zł, opcja 2 – 200 zł) 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: „Szkolenie 15-17.01.2016” 
 
 

4) Rachunki / faktury 
• Za wpłaty na powyższe konto PZKT wystawi rachunki o treści „Szkolenie”.   
• Osoby, które  będą korzystać z zakwaterowania i wyżywienia w Dojo-Stara Wieś i 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 konsultacji - kandydatów na  
 egzamin Dan i instruktorów prowadzących. 
  
 
 
 
 

          
         Włodzimierz Kwieciński 

        Prezes  


