
Polski Związek Karate Tradycyjnego                

B I U RO P R O M O C J I                                 

04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82                     
tel/fax 22 403 70 71                                                

e-mail: promocja.karate@wp.pl 

 
Zostań instruktorem w ogólnopolskim programie  

Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 

" MAŁY KARATEKA" 

 

                                                          Zapraszamy na szkolenie: 

 

Miejsce: Warszawa, Akademia Karate Tradycyjnego (ul. Osowska 82) 

Termin: 7 czerwca 2014 r., w godz. 11.00- 19.00 

               8 czerwca 2014 r., w godz. 10.00- 15.00 

 

Szanowni  Państwo, 

     W dniach 7- 8 czerwca 2014 r. w Akademii Karate Tradycyjnego w Warszawie odbędzie się 

szkolenie dla osób zainteresowanych udziałem w ogólnopolskim programie zajęć ruchowych  

z elementami karate tradycyjnego  dla przedszkoli i klas zerowych- Mały Karateka.  

    Program ten powstał w trosce o najmłodsze dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę  

ze sportem. Celem programu jest zainspirowanie dzieci do uprawiania sportu, a w szczególności 

karate tradycyjnego. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani prowadzeniem 

programu w przedszkolach oraz klasach zerowych członkowie klubów PZKT, posiadający 

minimum średnie wykształcenie i stopień szkoleniowy w karate tradycyjnym minimum 8 kyu  

oraz aktualną licencję PZKT. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem na instruktora programu 

Mały Karateka. Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie uczestnik otrzyma certyfikat 

uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach programu.     

      

    Zgłoszenia uczestników  (formularza zgłoszeniowy + skan świadectwa potwierdzającego 

minimum średnie wykształcenie) należy przesłać do dnia 4 czerwca 2014 r. na e-mail: 

promocja.karate@wp.pl(temat wiadomości: Mały Karateka- szkolenie). 

Koszt szkolenia: 200,00 zł/osoba  

Wpłat należy dokonywać do dnia 4 czerwca 2014 r. na n/w konto: 

Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, 

Nr konta: 42 1910 1048 2260 0155 7967 0008,  

treść: szkolenie Mały Karateka, imię i nazwisko uczestnika. 

Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w Akademii Karate- prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

potrzeby na e- mail. 

Dodatkowe informacje: Koordynator programu Andrzej Szeliga, tel.: 604 196 528.      

     Polski Związek Karate Tradycyjnego będzie wspierał merytorycznie, organizacyjnie  

i promocyjnie działania uczestników szkolenia, a także prowadzi mocno zaawansowane działania 

dotyczące wsparcia sponsorskiego projektu. 

Z pozdrowieniami.       
                                                   Barbara Marciniak                                                       Andrzej Szeliga 

                                      Polski Związek Karate Tradycyjnego                               Koordynator programu PZKT 
              Dyrektor Biura Promocji                                                   Mały Karateka 


