
 

 

INTERNATIONAL INSTRUCTOR COURSE 

Międzynarodowy Kurs Instruktorski ITF Union 

 

Data: 10-11.02.2018 

Miejsce: Świdnik, sala I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Okulickiego 13 

Organizator: Lubelski Klub Sportów Walki „Dan” Świdnik we współpracy z ITF Union i Związkiem 

Sportowym Polska Unia Taekwon-do. 

Termin zgłoszeń: 20.01.2018 

Uczestnicy: Kurs jest dedykowany instruktorom, asystentom oraz posiadaczom stopni mistrzowskich 

lub wysokich stopni uczniowskich. Minimalny stopień to 2.kup, minimalny wiek 16 lat (ewentualny 

udział młodszych zawodników proszę uzgadniać indywidualnie bezpośrednio z organizatorem). Udział 

w kursie zadeklarowały już osoby z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Szwecji. Impreza jest otwarta 

niezależnie od przynależności klubowej i organizacyjnej. 

Prowadzący: Mistrz Don Dalton (Irlandia) - stopień mistrzowski VIII Dan, prezydent ITF Union 

 

Plan zajęć (orientacyjny): 

Sobota 10 lutego 2018: 

9.30-12.30 trening 

14.00-17.00 trening 

17.00 – egzamin na stopnie mistrzowskie I-VI dan ZS PUT i ITF Union 

 

Niedziela 11 lutego 2018: 

9.00-12.00 trening 

13.00-16.00 trening 

 

Noclegi: 

Rezerwacje we własnym zakresie. Najbliżej sali treningowej znajdują się hotele: Avion, Finezja, 

Kaprys. Wszystkie są dostępne przez www.booking.com 

http://www.booking.com/


Uwagi: 

- obowiązują białe doboki podczas całego kursu, należy mieć ze sobą sprzęt do walk; 

- wejście do sali wyłącznie boso lub w obuwiu sportowym; 

- osoby, które posiadają Książeczkę Adepta ZS PUT (lub podobny dokument innej organizacji) mogą 

otrzymać wpis o udziale w seminarium. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni w terminie otrzymują imienny 

certyfikat udziału z podpisem prowadzącego; 

- do udziału w egzaminie na stopnie mistrzowskie wymagana jest pisemna (może być przesłana 

mailem na piotr.bernat@gmail.com) zgoda instruktora prowadzącego oraz lidera, któremu podlega 

dany klub ZS PUT. Koszt udziału w egzaminie zgodnie z cennikiem ZS PUT 300 zł + 15 euro na 

certyfikat ITF Union wydawany na miejscu. Wymagane są 4 deski drewniane; istnieje możliwość 

zamówienia ich u organizatora. Egzamin przeznaczony jest wyłącznie dla osób uczestniczących w 

kursie, gdyż pierwszy dzień szkolenia stanowi część testu (nie ma możliwości udziału tylko w 

egzaminie). Uwaga: wiążące zgłoszenia na egzamin do 8 stycznia ze względu na wcześniejsze 

przygotowanie certyfikatów! 

- udział w seminarium na własne ryzyko, uczestnicy są obowiązani posiadać ubezpieczenie NNW, 

osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę przedstawiciela ustawowego. 

Koszt udziału: organizatorzy wynegocjowali specjalną stawkę za kurs dla ćwiczących z Polski i krajów 

byłego bloku wschodniego. Informacje zostaną przekazane zainteresowanym osobom bezpośrednio. 

Zgłoszenia: 

Poprzez formularz internetowy pod adresem http://tnij.at/kursitfu lub mailowo 

piotr.bernat@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, stopnia, przynależności klubowej w terminie 

do 20 stycznia 2018 r. Zgłoszenie jest wiążące. Organizatorzy zastrzegają prawo do wcześniejszego 

zamknięcia listy zgłoszeń w przypadku braku wolnych miejsc.  

Płatności, pytania: 

Piotr Bernat: piotr.bernat@gmail.com, 602 351 585 

Grzegorz Sokołowski: azja@taekwondo.net.pl, 696 439 521 

 

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/165268290724274/ 
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