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Lublin, 17.06.2017 r.

KOMUNIKAT nr 03/2017
Polski Związek Taekwon-Do informuje, że egzamin na stopnie mistrzowskie I-VI Dan
rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 8.30 w sali gimnastycznej
Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej 8
w Lublinie. W sytuacji, gdy będzie dużo osób zdających, istnieje możliwość
przeprowadzenia egzaminu również w sobotę 17.06.2017 r. w godzinach wieczornych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1. Przynależność do PZTKD klubu delegującego na egzamin.
2. Posiadanie stopnia potwierdzonego certyfikatem PZTKD lub ITF:
I kup
przez okres nie krótszy niż 10 m-cy,
I dan
przez okres nie krótszy niż 18 m-cy,
II dan
przez okres nie krótszy niż 24 m-ce,
III dan
przez okres nie krótszy niż 36 m-cy;
IV dan
przez okres nie krótszy niż 48 m-cy;
V dan
przez okres nie krótszy niż 60 m-cy.

3. Przesłanie zgłoszenia do poniedziałku, 12 czerwca 2017 r. pocztą elektroniczną
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: "aplikacja egzamin czerwiec + imię
i nazwisko osoby zdającej":
prosimy przeczytać uważnie poniższe wymagania
- wypełnionej komputerowo aplikacji (w formie elektronicznej) w pliku Excel
podpisanej nazwiskiem i imieniem osoby zdającej (np. Kowalski Jan.xls), z wklejonym
zdjęciem;
- dodatkowo w formie elektronicznej zdjęcia legitymacyjnego (rozmiar 4x3 cm)
dołączonego oddzielnie w mailu w formacie elektronicznym jako JPEG
w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie JPG. musi być podpisane nazwiskiem osoby zdającej
(np. Kowalski Jan.jpg)
UWAGA! Oryginał aplikacji należy przywieźć ze sobą na egzamin i złożyć
w pierwszym dniu seminarium.
4. Osoby zdające na I DAN proszone są o podanie daty egzaminu na 1 kup i numeru
certyfikatu.
5. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej i za certyfikat (tylko w walucie Euro) zgodnie
z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. poniższym cennikiem, a także opłaty
organizacyjnej (w PLN):
I dan
- 70 € + 180 złotych
(w przypadku braku promocji zwrot: 52 €)
II dan
- 105 €+ 180 złotych
(w przypadku braku promocji zwrot: 78 €)
III dan
- 140 € + 180 złotych (w przypadku braku promocji zwrot: 104 €)
IV dan
- 210 € + 180 złotych (w przypadku braku promocji zwrot: 158 €)
V dan
- 280 € + 180 złotych (w przypadku braku promocji zwrot: 210 €)
VI dan
- 350 € + 180 złotych (w przypadku braku promocji zwrot: 262 €)
Opłata organizacyjna obejmuje m.in.: bilet lotniczy, transport, zakwaterowanie
i wyżywienie Wielkiego Mistrza Ung Kim Lan, delegacje dla egzaminatorów, koszty sali
sportowej i inne opłaty.

Członek Międzynarodowej Federacji Taekwon-do i Europejskiej Federacji Taekwon-Do
i Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA)

Inne:
a. egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi
zatwierdzonymi przez PZTKD;
b. każdy uczestnik egzaminu musi posiadać deski do testów siły (10 sztuk
o znormalizowanych wymiarach 30 x 30 x 2 cm (dla juniorów 1,5 cm grubości);
UWAGA! Zgodnie z decyzja VII WSWZD PZTKD z dnia 14.11.2015 r. – osoby
trzymające deski do rozbić muszą być ubrane w doboki!!!
c. od 1.01.2016 r. udział w seminariach ITF (IIC) w okresie między poprzednim
egzaminem a obecnym nie skraca okresu oczekiwania;
d. warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień IV Dan – VI Dan, jest udział
w co najmniej jednym Międzynarodowym Kursie Instruktorskim (IIC) w okresie
między poprzednim egzaminem a obecnym. UWAGA! Od 1.01.2017 r. każdy
kandydat na stopień IV i wyżej będzie musiał wykupić tzw. ITF Plaque. Czas bez
wykupionego ITF Plaque nie będzie wliczany do czasu oczekiwania pomiędzy
egzaminami.
e. osoby promowane na stopień IV Dan muszą dodatkową uiścić w dniu egzaminu
opłatę w wysokości 105 Euro. Jest to jednorazowa opłata za Międzynarodowy
Certyfikat Instruktora i uprawnia do noszenia lampasów również na bluzie od doboku.
Zgodnie z regulaminem ITF osoby, które nie wykupią certyfikatu, mogą nosić lampasy
tylko na spodniach od doboku.
f. osoby, które złożą aplikację zgłoszeniową po terminie lub w dniu egzaminu,
NIE BĘDĄ do niego dopuszczone;
g. Komisji egzaminacyjnej przewodzić będzie Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX Dan.
UWAGI:
1. Przy wypełnianiu kwestionariusza w punktach:
Candidate: Name- Imię Surname- Nazwisko
Kup - wpisać posiadany obecnie stopień szkoleniowy i podać datę egzaminu
ITF degree number – w przypadku osób zdających na I Dan wpisać nr certyfikatu na 1 kup, np.
POL-1-1234/2007 (dopisać datę egzaminu)
w przypadku osób zdających na II Dan i wyżej wpisać posiadany obecnie stopień mistrzowski np.
PO-1-..., PO-2-...,
Requested degree – wpisać stopień, na który będzie się zdawać
Signature – własnoręczny podpis kandydata
Candidate Instructor or/and Master:
Plaque Certificate number - wpisać numer klubowej licencji ITF np. 5001, 5002…
ITF degree number - wpisać numer certyfikatu instruktora prowadzącego np. PO-4-...
Signature - własnoręczny podpis instruktora prowadzącego
2. Formularz należy wypełniać komputerowo.
3. Polski Związek Taekwon-do nie ubezpiecza uczestników egzaminu od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
4. Każdy uczestnik egzaminu powinien posiadać obuwie na zmianę.

Uwaga! Polski Związek Taekwon-do nie rezerwuje zakwaterowania dla uczestników seminarium
i egzaminu. Informujemy, że zainteresowani mogą skorzystać z zakwaterowania:
1) w Hotelu MOSiR „Bystrzyca” Al. Zygmuntowskie 4a, tel. 0-81 5323003-05, fax 0-81 5320500
2) w Hotels Lublin, ul. Podzamcze 7, tel. 0-81 7474407, fax 0-81 7474024; http://www.hotellublin.pl/
3) w Motelu PZMOT, przy ul. Prusa 8, tel. 0-81 5334372, 0-81 5334232,
fax 0-81 7478493; http://www.pzm.lublin.pl/index2.php?link=motel
4) w Campanile Lublin, ul. Lubomelska 14-16, tel. 0-81 5318400,
fax: 0 - 81 5318401; lublin@campanile.com.pl; http://www.campanile-lublin.pl
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PZTKD:
tel. 0-81 7431150, 0-81 7430150, e-mail: info@pztkd.lublin.pl

PROSIMY O PRZEKAZANIE KOMUNIKATU I APLIKACJI OSOBOM ZAINTERESOWANYM.
Członek Międzynarodowej Federacji Taekwon-do i Europejskiej Federacji Taekwon-Do
i Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA)

