
Kurs trenera klasy drugiej karate 

 
 

I - Termin: 09 marca – 09 listopada 2013 r. 

 

II - Miejsce: Lublin, ul. Głowackiego 35 

Rejestracja w sobotę  09.03.2013 r. w godz. 12.00 - 15.00 w Lublinie, ul. Głowackiego 35 

 

III - Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:  2900,00 zł  

 

Numer konta organizatora: BOŚ S.A. O/Lublin 89 1540 1144 2015 6414 9499 0001 

 

IV - Rezerwacja miejsca następuje poprzez przesłanie ankiety uczestnika i kserokopii legitymacji 

instruktora sportu karate na adres e-mail: jczerniec@gmail.com oraz wpłacenie zaliczki 

w wysokości 200,00 zł.  

 

Wpłaty I raty pozostałej części należności tj. 1400,00 zł należy dokonać najpóźniej w dniu  

rozpoczęcia I sesji kursu tj. 09.03.2013 r. 

Wpłaty II  raty pozostałej części należności tj. 1300,00 zł należy dokonać najpóźniej w dniu  

rozpoczęcia VII sesji kursu tj. 08.06.2013 r. 

 

V - Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

1. Posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat (liczy się data wydania legitymacji) tytułu instruktora 

sportu ze specjalizacją karate 

2. Posiadanie co najmniej świadectwa dojrzałości  

3. Posiadanie stopnia szkoleniowego min. 1dan  

 

oraz dostarczenie do organizatora w dniu rozpoczęcia I sesji kursu poniższych dokumentów: 

 

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem (np: przez macierzystą szkołę, w zakładzie pracy lub             

u organizatora kursu po okazaniu oryginału) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie  

2. Legitymacja instruktora sportu karate lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia 

3. Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu trenera 

4. Dwa zdjęcia legitymacyjne 3,5 x 4,5 cm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) 

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs 

 

VI – Informacji o kursie udziela shihan Jacek Czerniec tel. 665 990 345 lub 602 757 003 

 

Terminy sesji: 

I sesja: 09 - 10.03.2013  V sesja: 11 -12.05.2013 

II sesja: 23 - 24.03.2013   VI sesja: 25 - 26.05.2013 

III sesja: 06 - 07.04.2013  VII sesja: 08 - 09.06.2013 

IV sesja: 20 - 21.04.2013  Terminy kolejnych sesji zostaną podane w trakcie kursu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Organizator:                                                                                    Współorganizator: 

Lubelski Klub Karate Kyokushin,      Polski Związek Karate 

20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35      Aleje Jerozolimskie 30, 

tel./fax 81/533-24-46, 665 990 344,       00-024 Warszawa 

email: kyokushinlublin@wp.pl          

 Konta: BOŚ S.A. O/Lublin  

Nr 89 1540 1144 2015 6414 9499 0001  
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