
International   Karate Organization Kyokushinkaikan – Poland 
zaprasza na  

 

9th POLISH  FIGHTERS CAMP     
  (seminarium kumite dla dorosłych i młodzieży od 14 lat) 

oraz   

6th YOUNG LIONS CAMP 
  (seminarium kumite dla dzieci do 13 lat) 

 
prowadzący:  

Sensei Mikio Ueda 
Mistrz Świata Open 2019    

 
 

Termin:  28.02 – 01.03.2020 r. 

 

Miejsce:  Nałęczów, ul. Spółdzielcza 17, sala sportowa SP im. Stefana Żeromskiego  

  GPS: 22.20688 E,  51.29105 N 
 
Koszt udziału:  młodzież i dorośli: 310 zł, dzieci: 260 zł 
Cena zawiera: udział w treningach, imienny certyfikat uczestnictwa podpisany przez prowadzącego, 
pamiątkowy kalendarz IKO.  
Sayonara 70 zł. Udział w Sayonara należy zgłosić przy rejestracji online, na miejscu nie będzie można 
dokupować ani rezygnować z Sayonara. 
 
Egzamin Dan i Kyu: W czasie seminarium odbędzie się egzamin na 1 i 2 Dan oraz Kyu. Zgłoszenie do udziału  
w egzaminie należy dokonać przy rejestracji. Osoby przystępujące do egzaminu muszą posiadać pisemną 
rekomendację swojego sensei.  
 
Rejestracja: rejestracja uczestników będzie się odbywać wyłącznie poprzez stronę www.mykyokushin.pl   
w dniach 23 stycznia - 12 lutego 2020 r. 
 
Informacje o zakwaterowaniu: 
 
Wariant 1 – Hotel CSW Energetyk, Nałęczów  ul. Paderewskiego 10  
Koszt dla jednej osoby wynosi:  300,00 zł  
Cena obejmuje dwa noclegi (pt/sob, sob/nd) w pokoju 2 lub 3 osobowym, opłatę klimatyczną, posiłki od kolacji 
w piątek do śniadania w niedzielę (bez kolacji w sobotę). 
Przy hotelu jest płatny parking. 
 
Wariant 2 – Internat Szkoły ul. Spółdzielcza 17 
Koszt dla jednej osoby wynosi:  175,00 zł  
Cena obejmuje dwa noclegi (pt/sob, sob/nd) w pokoju 4 osobowym, łazienki na korytarzu, posiłki od kolacji  
w piątek do śniadania w niedzielę (bez kolacji w sobotę). 
 
Ilość miejsc w hotelu CSW Energrtyk i Internacie jest ograniczona, decyduje kolejność rejestracji. 
 
Wariant 3 – bez zakwaterowania 
 
Rejestracja 28.02.2020 (piątek) w godz. 12.00-15.00 
Wszyscy uczestnicy niezależnie od miejsca zakwaterowania zobowiązani są zgłosić się do  rejestracji  
w internacie  szkoły  ul. Spółdzielcza 17.  
W czasie rejestracji należy uregulować płatności za seminarium i zakwaterowanie w internacie (pobyt w hotelu 
Energetyk każdy opłaca indywidualnie). 
Prosimy o przywiezienie ochraniaczy i rękawic oraz w miarę możliwości tarcz. 

 
Dodatkowe informacje:  Shihan Jacek Czerniec     tel. +48 602 757 003,  
              e-mail: jczerniec@gmail.com 

        
         OSU! 

http://www.mykyokushin.pl/
mailto:jczerniec@gmail.com

