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Informacja o zgrupowaniu 

 
Koszt zgrupowania (treningi, zakwaterowanie, wyżywienie): 350 zł 

Zakwaterowanie i treningi:  Ośrodek Wczasowy "U Zbójnika"  ul. Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle  

Program: 
 

• doskonalenie wszystkich aspektów Kyokushin ze szczególnym zwróceniem uwagi na technikę i taktykę walki. 

• szkolenie dla sędziów, którego celem jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami rywalizacji sportowej 
WKB pod kątem zawodów w Polsce i Europie. 

• Zawodnicy będą podzieleni na grupy o zbliżonej wadzie i wieku. Zakładamy, źe przez cały okres zgrupowania 
każdy zawodnik stoczy ok. 60 walk.  

 
Zabrać należy: dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość, dresy, obuwie sportowe, dwie karategi, 
ochraniacze, notatnik, strój sędziowski, gwizdek i przybory do pisania (uczestnicy szkolenia sędziowskiego). 

 
Pierwszy trening odbędzie się 30 kwietnia (czwartek) o godz. 20:00 
Zgrupowania zakończy się 3 maja (niedziela) o godz. 13:00 

 
Ważne informacje, rezerwacja miejsc i sposób płatności: 

• Rezerwacji miejsc można dokonać do 15 marca 2020r., zgłoszenia  of f ice@wkbpoland.pl lub poprzez 

rejestrację telefoniczną na nr 505142555  oraz wpłatę pierwszej raty w wysokości 200 zł (lub całej kwoty) na 
konto organizatora. Pozostałą cześć płatności należy uiścić w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

• Zawodnicy pełnoletni - medaliści Mistrzostw Polski 2019 (PZK) zwolnieni są z opłaty za udział w zgrupowaniu. 

• Zawodnicy niepełnoletni - medaliści Mistrzostw Polski 2019 (PZK) wnoszą symboliczną opłatę 100 zł za udział 

w zgrupowaniu. 

• Istnieje możliwość udziału rodziców oraz osób niezwiązanych z karate, koszt zgrupowania 300 zł (w tytule 
przelewu prosimy napisać imię i nazwisko oraz  “Zgrupowanie Murzasichle”). 

• Ubezpieczenie uczestników zgrupowania we własnym zakresie (każdy uczestnik zgrupowanie ubezpiecza się 
w macierzystym klubie lub indywidualnie). 

 
Zgrupowanie na zlecenie stowarzyszenia World Kyokushin Budokai Poland organizuje: 

Leżajski Klub Kyokushin Karate 
Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Kwiatowa 15 
Numer konta bankowego: 

38 9187 0001 2001 0000 1182 0001 
Informacja: BC shihan Dariusz Burda +48 505142555 
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