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                                                                                                           Warszawa, 03.07.2020 r.  

Kontynuując tradycję… 

 

LETNIE GASSHUKU 

KARATE TRADYCYJNEGO 

SOPOT ’ 2  0  2  0 
 

 

I. TERMIN:               12- 16 sierpnia 2020 r. (środa – niedziela); 

II. MIEJSCE:             Sopot, ul. Goyki 7,  

                                     Hala 100- lecia Sopotu im. Haffnera; 

 

III. ORGANIZATORZY: 

- World Traditional Karate- do Union (WTKU), 

- Polski Związek Karate Tradycyjnego (PZKT); 

 

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY: 

- Polski Związek Karate- Komisja Shotokan; 

 

V. PATRONI: 

- World Fudokan Federation (WFF), 

- World Traditional Karate- do Federation (WTKF),  

- World Budo Karate Association (WBKA), 

- European Traditional Karate Federation (ETKF), 

- World Den To Karate-Do Federation (WDKF); 

 

VI. PROWADZĄCY: 

- prof. dr Ilija Jorga 10 Dan (Serbia), 

- Santo Torre 8 Dan (Włochy), 

- Krzysztof Neugebauer 6 Dan (Polska), 

- Giedrius Draneviucius 6 Dan (Litwa), 

- Cornel Musat 4 Dan (Rumunia). 

 



VII. UCZESTNICY: 

  w szczególności udział rekomendowany dla: sędziów międzynarodowych i krajowych 

  PZKT, instruktorów i trenerów PZKT, egzaminatorów PZKT oraz kandydatów do pełnienia  

   w/ w funkcji, członków kadry narodowj w karate tradycyjnym, zawodników PZKT,  

   kandydatów do egzaminów na stopnie mistrzowskie Dan; 

Warunki udziału: 

- posiadanie stopnia min.: 4 kyu i wiek min.: 12 lat, 

- posiadanie badań lekarskich wg aktualnie obowiązujących przepisów, 

- posiadanie ubezpieczenia NNW, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego  

   udostępnienie wizerunku na potrzeby realizacji seminarium, 

- uczestnicy niepełnoletni- zgoda rodziców na udział w seminarium, zapewniona opieka 

  pedagogiczna. 

 Dokonanie zgłoszenia do udziału w seminarium jest równoznaczne z oświadczeniem,  

 że osoba zgłoszona spełnia w/w warunki.  

     Dodatkowym warunkiem udziału jest złożenie w biurze Gasshuku oświadczenia o braku 

przeciwskazań związanych z COVID- 19 oraz posiadanie indywidualnych środków ochrony. 

 

VIII. PLANOWANY PROGRAM RAMOWY : 

 

12.08.2020 r. (środa) 

godz. 20.00- trening otwarcia 

13- 14.08.2020 r. (czwartek- piątek) 

godz. 07.00- 08.00- trening poranny 

godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy  

godz. 15.00- 17.00- II blok treningowy 

15.08.2020 r. (sobota) 

godz. 07.00- 08.00- trening poranny 

godz. 10.00- 13.00- I blok treningowy 

godz. 15.00- 17.00- II blok treningowy 

godz. 20.00- Sayonara Party * 

16.08.2019 r. (niedziela) 

godz. 10.00- 12.00- trening podsumowujący, 

godz. 12.00- egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan * 

godz. 15.00- I Indywidualny Puchar Polski w Karate Tradycyjnym * 

*  dotyczy osób, które dodatkowo zgłosiły chęć udziału.  

IX. KOSZTY: 

- pakiet Gasshuku- program szkoleniowy + pamiątkowy gadżet: 250,00 zł, 

- udział w Sayonara Party:  100,00 zł, 

- licencja sędziego międzynarodowego- 100,00 zł, warunki uzyskania określone  

   odrębną informacją; 

- egzaminy mistrzowskie Dan- wg informacji dotyczącej egzaminów, 

- I Indywidualny Puchar Polski w Karate Tradycyjnym- wg informacji dotyczącej  

  w/w zawodów.  

 

 



X. PUNKTY PZKT: 

za udział w Gasshuku można uzyskać 200  punktów (pełne szkolenie)  

do przedłużenia licencji instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych  

do przystąpienia do egzaminu na stopnie mistrzowskie. 

 

XI. ZGŁOSZENIA i PŁATNOŚCI: 

    Zgłoszenia do udziału w Gasshuku (program szkoleniowy) prosimy przesyłać na adres  

e-mail: biuro.pzkt@wp.pl (temat wiadomości: Gasshuku lato 2020) podając: imię i nazwisko, 

klub, rok urodzenia, stopień, instruktor/trener prowadzący, dane kontaktowe: adres e-mail  

i nr telefonu.  Do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie wpłaty 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: Gasshuku lato 2020, imię i nazwisko uczestnika. 

Uwaga!  

Liczba miejsc jest ograniczona ze względóww sanitarnych COVID- 19,  rezerwacje będą 

gwarantowane w kolejności zgłoszeń i dokonywania wpłat. W przypadku dokonania wpłaty  

i rezygnacji po terminie 31.07.2020 r. wpłata pozostaje bezzwrotna, w przypadku dokonania 

wpłaty i braku miejsc- wpłata zostanie zwrócona w całości. 

 

Rachunki / faktury: 

po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia- dane do faktur wraz z potwierdzeniem 

przelewu prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury.pzkt@wp.pl; 

XII. DODATKOWE INFORMACJE: 

 1.   W ramach Gasshuku dla sędziów organizacji międzynarodowych zrzeszonych w World 

Traditional Karate-do Union zostanie przeprowadzony kurs sędziowski unifikujący 

przepisy sportowe. W programie tym będą mogli uczestniczyć sędziowie klasy krajowej  

i międzynaorodowej. Warunki uzyskania licencji sędziowskiej międzynaorodowej zostaną 

określone odrębną informacją; 

2.   Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie, istnieje bardzo duża oferta 

apartamentów w przystępnych cenach. 

 

3. Więcej informacji:  

e-mail: biuro.pzkt@wp.pl, nr tel.: 537 110 104. 

 

 

                                                                                           Andrzej Maciejewski 

                                                                                                       Prezes 

                                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego  
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