
 

Kurs trenera klasy II karate 

i seminarium sędziowskie 

uprawniające do ubiegania się o licencję trenera 

Polskiego Związku Karate 

 

 

Termin kursu trenera: 04 - 09.12.2022 r.   
Miejsce kursu: Lublin ul. B. Głowackiego 35 (siedziba Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin) 
Rejestracja w niedzielę 04.12.2022 r. w godz. 14.00 – 16.00 w biurze LKKK (Lublin ul. B. Głowackiego 35) 
Koszt kursu:  2500,00 zł  (wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie) 

 
 
Termin seminarium sędziowskiego: 09-11.12.2022r. 
Miejsce seminarium: Dworek Jabłonna k/Lublina (przy trasie nr 835 Lublin – Przemyśl) 
Koszt seminarium: 540 zł 

Kwota obejmuje wyżywienie od kolacji w piątek 09.12 do śniadania w niedzielę 11.12, zakwaterowanie dwie noce 

oraz koszty zajęć. 

 

Rezerwacji miejsc będzie można dokonać do 28 listopada 2022 r. poprzez przesłanie deklaracji uczestnika na 

adres jczerniec@gmail.com oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 zł   

 

Wpłaty pozostałej części należności (2840,00) należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu tj. 04.12.2022 r.   

 

Numer konta organizatora: WBS w Chełmie  I Oddział w Lublinie 14 8055 0006 0400 3685 2004 0001   

 

UWAGA ! Faktury będą wystawiane wyłącznie na klub lub osobę prywatną, z której konta została dokonana wpłata. 

Jeśli chcesz otrzymać fakturę na klub dokonaj wpłaty z konta klubu, nie swojego prywatnego.    

 

Warunki uczestnictwa w kursie:   

1. Uczestnikiem kursu trenera klasy II karate może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:   

a) posiada wykształcenie minimum średnie potwierdzone kserokopią świadectwa dojrzałości,   

b) posiada tytuł instruktora sportu karate,   

c) posiada staż instruktorski w karate,   

 

Podczas rejestracji należy przekazać skany dokumentów:   

- potwierdzonej przez kierownika macierzystego klubu zgody na udział w kursie,   

-świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,   

-legitymacji instruktora sportu karate,   

oraz dostarczyć dwie papierowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5cm podpisane na odwrocie,   

 

Informacji o kursie udziela shihan Jacek Czerniec tel. 602 757 003   

 

OSU !   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organizator kursu trenera klasy II karate: Lubelski Klub Karate Kyokushin  

ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin Tel./fax 81/533-24-46, 665 990 344,    

Numer konta: WBS w Chełmie 14 8055 0006 0400 3685 2004 0001  


