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Lublin, 18.12.2017 r.
KOMUNIKAT
Polski Związek Taekwon-Do informuje, że dnia 6-7 stycznia 2018 r. w Łodzi przy
ul. Rajdowej 18 (Szkoła Podstawowa nr 41, wejście do szkoły od kortów tenisowych - ul. Piaski),
odbędzie się ogólnopolskie szkolenie sędziów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które nie
posiadają żadnych uprawnień sędziowskich oraz sędziowie posiadający aktualne uprawnienia
sędziowskie D, C, B, A.
Podczas szkolenia przewidziana jest prezentacja nowego systemu obsługującego zawody
sportowe Taekwon-Do od 2018 roku - Sportdata Event Technology.
Prowadzący szkolenie: Krzysztof Cywiński, Roman Lewicki.
Specjalnym gościem, a zarazem prowadzącym niedzielną część szkolenia będzie Mistrz
Jarosław Suska.
Sędziowie biorący udział w szkoleniu będą mieli pierwszeństwo przy powołaniach na zawody
ogólnopolskie i międzynarodowe w roku 2018.
PRZEWIDYWANY PROGRAM KURSU:
SOBOTA – 6.01.2018 :

10:00 – 11:00 przyjazd i rejestracja uczestników
11:00 – 14:00
14:00 – 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 20:00

NIDZIELA – 7.01.2018 :

10:00 – 13:00
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 17:00
Opłata (płatna gotówką przed rozpoczęciem szkolenia) wynosi:
70,00 zł. - uczestnictwo w szkoleniu bez podnoszenia klasy sędziowskiej
90,00 zł. - szkolenie na klasę D
110,00 zł. - podniesienie uprawnień na klasę C
150,00 zł. - podniesienie uprawnień na klasę B (35 Euro plus opłaty bankowe)
20,00zł. - opłata za licencję sędziowską

Zgłoszenia na szkolenie (tylko na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia
2 stycznia 2018 (wtorek), do godz.12:00 Prosimy o wysyłanie e-mailem na adres:
roman.lewicki@tauron-dystrybucja.pl i kopii do info@pztkd.lublin.pl, bądź faksem (0-81)
7431150.
W temacie wiadomości prosimy wpisać: szkolenie sędziów styczeń 2018 - imię i nazwisko.
UWAGA!!! Polski Związek Taekwon-Do nie ubezpiecza uczestników szkolenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie zabezpiecza noclegu.
W razie niejasności prosimy o kontakt z biurem Związku
tel. 0-81 7431150, 0-81 7430150, e-mail: info@pztkd.lublin.pl
lub z organizatorem szkolenia:
Roman Lewicki: tel. +48 601754911, e-mail: roman.lewicki@tauron-dystrybucja.pl
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