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__________________________________________________________________________                    

                                                                                                           Warszawa, 22.01.2020 r. 

Do:  

- zawodniczki i zawodnicy z klubów członkowskich PZKT- kandydaci  

  do kadry narodowej w karate tradycyjnym na 2020 r. w kategoriach wiekowych: 

  kadet, junior, młodzieżowiec, senior; 

- kluby macierzyste w/w zawodników; 

 

___________________________________________________________________________ 

Zgrupowanie selekcyjno- naborowe do kadry narodowej  

kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów  

  w karate tradycyjnym na 2020 r. 

  26.02- 01.03.2020 r., Zakopane. 

__________________________________________________________________________ 

 

     W dniach 26.02- 01.03.2020 r. w Centrum Ośrodku Sportu- Ośrodku Przygotowań 

Olimpijskich w Zakopanem odbędzie się zgrupowanie selekcyjno- naborowe dla kandydatów 

do kadry narodowej na 2020 rok w n/w kategoriach wiekowych: 

- kadet (rok ur. 2006- 2005), 

- junior (rok ur.2004-2003),  

- młodzieżowiec (rok ur. 2002- 2001- 2000), 

- senior (rok ur. 1999 i wcześniej). 

Spośród uczestników zostanie wyłoniony skład zawodników, który objęty będzie szkoleniem 

centralny kadry narodowej w karate tradycyjnym w 2020 roku. 

Warunki udziału zawodników: 

- stopień zaawansowania min.: 3 kyu, 

- odpowiedni wiek wg w/w roczników, 

- posiadanie aktualnej licencji indywidualnej i zawodniczej PZKT, 

- 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  

   udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji zgrupowania, 

- uczestnicy niepełnoletni- zgoda rodziców na udział w zgrupowaniu. 

 

    Dokonanie zgłoszenia do udziału w zgrupowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem,   

że osoba zgłoszona spełnia w/w warunki. 



PROGRAM RAMOWY: 

(harmonogram godzinowy treningów może ulec zmianom,  

szczegółowe informacje otrzymają uczestnicy na zgrupowaniu) 

26.02.2020 r. (środa) 

godz. 14.00- 18.00- przyjazd, zakwaterowanie 

godz. 18.00- 19.30- kolacja 

godz. 20.00- 21.30- trening otwarcia 

27, 28.02.2020 r. (czwartek, piątek) 

godz. 7.30- 9.30- śniadanie 

godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy 

godz. 13.00- 14.30- obiad 

godz. 15.00- 18.00- II blok treningowy  

godz. 18.00- 19.30- kolacja 

29.02.2020 r. (sobota) 

godz. 7.30- 9.30- śniadanie 

godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy 

godz. 13.00- 14.30- obiad 

godz. 15.00- 18.00- II blok treningowy  

godz. 18.00- 19.30- kolacja 

01.03.2020 r. (niedziela) 

godz. 8.00- 9.30- I blok treningowy 

godz. 9.30- 10.00-  śniadanie 

godz. 10.00- 11.00-  wykwaterowanie 

godz. 12.00- 15.00- II blok treningowy 

godz. 13.00- 15.00-  obiad, wyjazd  

Koszt: 850,00 zł/ osoba: zakwaterowanie (cztery noclegi) i wyżywienie (od kolacji w środę  

do obiadu w niedzielę) w COS- OPO w Zakopanem, udział w programie szkoleniowym 

Gasshuku i kadry narodowej, niepełnoletni- opieka pedagogiczna). 

Zgłoszenia kandydatów (właściwy formularz zgłoszeniowo- rekomendacyjny) należy wysłać 

na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl do dnia 05.02.2020 r. (temat wiadomości: zgrupowanie 

KN Zakopane kadet/junior/młodzieżowiec/senior – należy wskazać odpowiednią kategorię 

wiekową). Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w zgrupowaniu  

na n/w konto bankowe PZKT: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa,  

ul. Osowska 82, Bank Millennium- nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,  

treść przelewu: zgrupowanie szkoleniowe Zakopane, imię i nazwisko uczestnika. 

Uwaga!  

Po terminie zgłoszeń zawodnicy otrzymają informację dotyczącą kwalifikacji do udziału 

w zgrupowaniu. W przypadku dokonania wpłaty i rezygnacji po terminie zgłoszeń wpłata 

pozostaje bezzwrotna, w przypadku dokonania wpłaty i braku kwalifikacji do udziału  

w zgrupowaniu- wpłata zostanie zwrócona w całości. 

 

Rachunki / faktury: po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się zawodnika do udziału 

w zgrupowaniu: dane do faktur wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres 

e-mail: faktury.pzkt@wp.pl; 

Więcej informacji: e-mail: biuro.pzkt@wp.pl, nr tel.: 22 404 44 38, 537 110 104. 

 

                                                                                         Andrzej Maciejewski - Prezes                  

                                                                                Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 
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