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KOMUNIKAT
Polski Związek Taekwon-Do informuje, że w dniach 24 sierpnia – 02 września 2018 r.
w Lublinie planuje organizację kursu instruktorów Taekwon-Do.
Osoby zainteresowane powinny przesłać wypełniony kwestionariusz zgłoszenia
na kurs (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 12.00
na adres: info@pztkd.lublin.pl
N/w wymagane dokumenty uczestnicy zobowiązani są dostarczyć najpóźniej w dniu
rozpoczęcia kursu, tj. do dn. 24 sierpnia 2018 r.:
- kwestionariusz zgłoszenia na kurs,
- zaświadczenie o minimum średnim wykształceniu,
- zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII,
z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40) – tzw. zaświadczenie o niekaralności;
- kserokopię małego certyfikatu na stopień mistrzowski (w wyjątkowych sytuacjach
na 1 kup),
- 1 zdjęcie legitymacyjne.
W trakcie kursu planowana jest organizacja szkolenia TKD dla dzieci (TKD Kids) za
dodatkową opłatą. Dla osób, które nie będą uczestnikami kursu instruktorskiego, możliwy jest
udział w samym kursie TKD Kids. Poinformujemy o tym po uzgodnieniu szczegółów.
Koszt udziału w kursie instruktorskim wynosi ok. 950 zł (w tym: koszty organizacyjne
i dydaktyczne bez licencji TKD Kids oraz bez zakwaterowania i wyżywienia). Warunkiem
przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie przedpłaty w wysokości 500 zł na konto PZTKD, z dopiskiem
„ kurs instruktorski”. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Związku
Taekwon-Do, bądź gotówką po przyjeździe na kurs.
Osobom spoza Lublina PZTKD może zarezerwować zakwaterowanie w Domu
Studenckim UMSC (w którym będzie odbywała się część zajęć) w cenie 45 zł za dobę od osoby
w pokoju 2 (405 zł brutto za cały kurs 24.08-02.09). Osoby zainteresowane dokonują rezerwacji
przez biuro PZTKD za pomocą pisemnej deklaracji do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 na
adres: info@pztkd.lublin.pl
Prosimy o poinformowanie zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe
warunki.
Szczegółowa korespondencja dotycząca kursu zostanie wysłana w terminie późniejszym
do osób, które pisemnie zgłoszą chęć udziału.
Uczestnicy kursu muszą się ubezpieczyć od NNW we własnym zakresie.
Podstawa prawna: Rozdział VIII, Kwalifikacje zawodowe w sporcie, Art. 41 Ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857.
Polski Związek Taekwon-Do zastrzega sobie prawo do odwołania kursu
w przypadku, gdy do 22 czerwca 2018 nie wpłynie minimum 20 deklaracji uczestnictwa
z przedpłatą w kwocie 500 zł.
Za zgodność:

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

