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CHILDREN FOR PEACE TRADITIONAL KARATE DO 
WORLD CUP 

PUCHAR ŚWIATA DZIECI 

 W KARATE TRADYCYJNYM 

26.10.2014 r., Szwajcaria (Genewa) 
_______________________________________________________________________ 

WYJAZD ORGANIZOWANY 

 PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK KARATE BIURO PROMOCJI W WARSZAWIE 

" SPORTOWY TALENT" ' 2014 

dla uczestników w/w programu  oraz osób im towarzyszących 
 

1/ OFERTA WYJAZDU:  w załączeniu (Gala Travel); 

 

2/ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYJEŹDZIE PZKT  
   (zawodnicy Programu Sportowy Talent' 2014 i osoby im towarzyszące):  

   - wpłata zaliczki wg oferty wyjazdu- 400,00 zł do dnia 15.09.2014 r. na podane konto Gala Travel; 

   - przesłanie do dnia 15.09.2014 r. na e-mail: promocja.karate@wp.pl potwierdzenia wpłaty zaliczki 

  oraz informacje: 

  zawodnicy: imię i nazwisko, klub, rok urodzenia, stopień, dane kontaktowe (e-mail, telefon); 

  osoby towarzyszące: imię i nazwisko, osoba towarzysząca którego zawodnika oraz status np.: 

  rodzic, rok urodzenia, dane kontaktowe (e-mail, telefon); 

 

3/ REGULAMIN ZAWODÓW: 

    http://www.karate.pl/aktualnosci2.php?news=1252 ; 

 

4/ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W ZAWODACH (do organizatora): 

    dokonują kluby macierzyste; 

 

5/ KOSZT OPŁATY STARTOWEJ (50 USD): 

     zawodnikom programu " Sportowy Talent" ' 2014 uczestnikom wyjazdu organizowanego  

     przez PZKT pokrywa PZKT, ewentualni pozostali zawodnicy - we własnym zakresie, płatność 

     gotówką na miejscu. 

 

6/ DRESY REPREZENTACYJNE i EMBLEMAT GODŁA NARODOWEGO: 

     Wyłącznie zawodnicy- uczestnicy programu "Sportowy Talent" '2014 są oficjalną delegacją PZKT 

     na Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym i jedynie w/w mogą podczas zawodów używać  

     dresów reprezentacyjnych i emblematu godła na kimonie: 

    

      - dresy reprezentacyjne Adidas: 

      osoby, które chcą zamówić dres, prosimy o przesłanie na e-mail promocja.karate@wp.pl 

      ostatecznie do dnia 12.09.2014 r. (piątek) informacji: imię i nazwisko zawodnika,  wzrost, waga, 



      rozmiarówka: dziecięca lub młodzieżowa i zamawiany rozmiar: 

      rozmiarówka dziecięca ( szczupłe osoby): 116, 128, 140, 152, 164; 

      rozmiarówka młodzieżowa (dresy trochę obszerniejsze niż w rozmiarówce dziecięcej): 

      3- 162, 4- 168, 5- 174, 6- 180, 7- 186.  

      Koszt dresu: 250,00 zł (płatne gotówką przy odbiorze); 

 

    - godło do naszycia na karategę:  

      emblematy zostaną przekazane bezpośrednio startującym zawodnikom lub do klubów 

      macierzystych zawodników, koszt emblematów dla zawodników programu " Sportowy 

      Talent"'2014 pokrywa PZKT. 

 

 

7/ Zainteresowani udziałem w wyjeździe PZKT zawodnicy spoza programu  

   " Sportowy Talent" '  2014 oraz osoby chcące im towarzyszyć: 

   W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dołączenia do wyjazdu PZKT w/w osób, 

   zgłoszenia należy przesyłać na e-mail : promocja.karate@wp.pl do dnia 15.09.2014 r. podając: 

   zawodnicy: imię i nazwisko, klub, rok urodzenia, stopień, dane kontaktowe (e-mail, telefon); 

   osoby towarzyszące: imię i nazwisko, osoba towarzysząca którego zawodnika oraz status np.: 

   rodzic, rok urodzenia, dane kontaktowe (e-mail, telefon). 

   Informację o kwalifikacji do udziału w wyjeździe przekażemy po w/w terminie zgłoszeń. 

 

   Z pozdrowieniami, 

                    

                                                                                                    Barbara Marciniak 
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