
Polska Federacja Karate Kontaktowego 

i  

World Kyokushin Budokai Poland 

zapraszają na 

II OPEN KYOKUSHIN CAMP  

Czarny Dunajec 26 sierpnia – 1 września 2019 

 

 

Zakwaterowanie i treningi:  Hostel Dukat Czarny Dunajec www.hosteldukat.pl  

Instruktorzy: shihan Paweł Juszczyk, Dariusz Burda, Sławomir Dubiel, sensei Radosław Grabowski oraz jedni z 

najbardziej utytułowanych zawodników polskiego kyokushin  sensei Agnieszka Winek (2-krotna mistrzyni 

Europy IKO w kumite i mistrzyni Europy WKB w kata, 9-krotna Mistrzyni Polski Seniorów w kumite ) i sensei 

Marcin Sieradzki (wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i wielokrotny Mistrz Polski Seniorów w kumite) 

Obóz jest otwarty dla zawodników ze wszystkich organizacji. Program obozu ukierunkowany będzie na osoby 

dorosłe, ale możliwy jest udział zawodników od rocznika 2008. 

Cel obozu: Przygotowanie do sezonu startowego poprzez treningi kumite ukierunkowane na pracę w parach i 

intensywny trening fizyczny (Cross Workout, treningi biegowe, wycieczka z przewodnikiem w Wysokie Tatry). 

Trening kombinacji w parach, walk zadaniowych i wolnej walki będzie ukierunkowany na rozwój wyczucia walki, 

taktyki i reakcji na działania różnych  przeciwników. 

Dla zawodników kata codziennie  odbywać się będzie dodatkowy trening ukierunkowany na przygotowanie do 

zawodów prowadzony przez Mistrzynię Europy WKB w kata sensei Agnieszkę Winek,  shihan Sławomira Dubiela 

i sensei Radosława Grabowskiego. 

W czasie obozu odbędzie się egzamin na stopie kyu i dan WKB (wymagana jest pisemna zgoda szefa 

macierzystego dojo). 

Zabrać należy: karate-gi, strój sportowy i buty do treningu w terenie (także w chłodniejsze lub deszczowe dni) 

ochraniacze osobiste (ochraniacze goleń-stopa,  piąstkówki, suspensorium, ochraniacze klatki piersiowej  

dla kobiet) oraz sprzęt na wycieczkę w Wysokie Tatry (buty górskie usztywniające staw skokowy, mały plecak, 

kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa) 

Program: Pierwszy trening odbędzie się w 26 sierpnia (poniedziałek) o godz. 20:00. W sobotę 31 sierpnia 2019  

o godz. 21.00 odbędzie się sayonara party. Obóz zakończy się po śniadaniu 1 września (niedziela) ok. godz. 

10:00. 

Koszt obozu (treningi, wycieczka, zakwaterowanie, wyżywienie): 660 zł. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu. 

Rezerwacja miejsc poprzez wpłatę pierwszej raty w wysokości 300 zł (lub całej kwoty) na konto organizatora do 

dnia 10 sierpnia 2019. W tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska uczestników oraz hasło “Open 

Kyokushin Camp 2019”. Drugim krokiem jest wypełnienie formularza obozowego, który będzie dostępny na 

stronie www.karatekontaktowe.pl i www.wkbpoland.pl  od 1 lipca 2019. Pozostałą cześć płatności należy uiścić 

do dnia 20 sierpnia 2019 r. 

Obóz na zlecenie Polskiej Federacji Karate Kontaktowego i stowarzyszenia World Kyokushin Budokai Poland 

organizuje: 

Klub Sportów Walki BUSHI 

Adres: 05-400 Otwock, ul. Warszawska 39 

Numer konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0170 9187 0001  IBAN: PL, SWIFT code:  INGBPLPW 

 

Dodatkowe informacje: pfkk@onet.pl   

oraz telefonicznie: 22 245 36 23, 602 617 018 , 604 144 542 

http://www.hosteldukat.pl/
http://www.karatekontaktowe.pl/
http://www.wkbpoland.pl/
mailto:pfkk@onet.pl

