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30.03.2012r./Piątek/ Przyjazd uczestników seminarium i zakwaterowanie 18.00 – 20.00
Wpłaty za seminarium w biurze sekcji karate (I piętro Hala Sportowa UP), ul. Chełmońskiego 43
31.03.2012r./ Sobota/
TURNIEJ FUNAKOSHI CUP’2012
01.04.2012r./Niedziela/
10.00

-

11.00

Grupa 9-4 kyu

Shihan K.Funakoshi 10 dan /USA/

11.00

-

12.30

Grupa 3-1 kyu

Wayne Otto 5 dan /Wielka Brytania/

12.30

- 14.00

Grupa dan

Shihan K.Funakoshi 10 dan /USA/

14.00

- 15.00

Grupa 9-4 kyu

15.00

- 16.30

Grupa ku-dan

Wayne Otto 5 dan /Wielka Brytania/
Shihan K.Funakoshi 10 dan /USA/

Koszty seminarium
80 zł – dla osób uczestniczących w seminarium i turnieju
90 zł - dla osób uczestniczących tylko w seminarium

EGZAMIN NA STOPNIE DAN
12.00 – 15.00
/Hala

Kontrola dokumentów w biurze seminarium

Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Chełmońskiego 43/

17.30 – 20.00

Egzamin PZK na stopnie mistrzowskie według wymagań FSKA

Egzamin będzie egzaminem PZK według wymagań FSKA .Osoby, które nie będą chciały
weryfikować stopnia w PZK będą mogły przystąpić do egzaminu.
Osoby zdające na stopień mistrzowski zobowiązane są do przedstawienia:
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·
Certyfikatu lub kserokopii potwierdzającego aktualny stopień PZK
·
Zgody prowadzącego instruktora na przystąpienie do egzaminu
·
Wpłaty za egzamin według obowiązujących stawek u organizatora przed egzaminem
·
Zgłoszenia na egzamin tylko drogą elektroniczną – e-mail
a.zarzycki@op.pl
lub
andrzej.zarzycki@up.wroc.pl
do dnia
25.03.2012
·
Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest udział w seminarium !!!!!
NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
Biuro seminarium znajduje się w hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Chełmońskiego
43.Noclegi zapewnione będą w Domach Studenckich i Hostelach
Organizator dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych
na podstawie wpłat całości kosztów pobytu ekipy /ilość osób x 40 zł x ilość dni/
którą należy przesłać na konto:
Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego
Ul. Mianowskiego 2B
51-605 Wrocław
NIP 898-217-07-06

BZ
WBK S.A 45 1090 2402 0000 0001 1450 8382
z dopiskiem

2/3

Seminarium 30.03.2012 Wrocław
czwartek, 22 marca 2012 13:34 -

seminarium karate w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2012
Brak w/w będzie uważany za rezygnację z miejsc noclegowych. Kopie przelewu zabrać należy
z sobą celem okazania przy dokonywaniu zakwaterowania.
Szczegóły dotyczące miejsc zakwaterowania zostaną przekazane zainteresowanym droga
elektroniczną po dokonaniu płatności.
W zgłoszeniu umieścić należy: imię i nazwisko , datę urodzenia ,daty rezerwacji , adres e-mail
oraz przesłać na adres
azs@up.wroc.pl
.
Z powodu bardzo ograniczonej liczby miejsc koniecznym jest wcześniejsze
potwierdzenie rezerwacji telefonicznie u
Piotra Marszała tel.071 3205 808 lub 0604606665
INFORMACJE DODATKOWE:
Nie będzie możliwości nagrywania w trakcie seminarium !!!
ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN I TURNIJ FUNAKOSHI CUP’11
Należy przesłać do dnia 25.03.2012r. na adres:
Sekcja Karate AZS Uniwersytetu Przyrodniczego
Ul. Chełmońskiego 43
51-630 Wrocław
Fax. 071 32050809
E-mail : andrzej.zarzycki@up.wroc.pl , a.zarzycki@op.pl
Dodatkowe informacje na stronie http:www.karate.azs.wroclaw.pl

3/3

