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Wakacyjna oferta szkoleniowa Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego 

„TAEKWONDO SUMMER CAMP – Puck 2018 „ 
 

W terminie: od 22 lipca do 4 sierpnia 2018 r. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego zaplanował 

organizację następujących akcji szkoleniowych: 

 

1. Obóz sportowy (podział na grupy treningowe wg wieku, konkurencji (kyorugi/poomsae) i stopnia 

zaawansowania). W roku 2018 prowadzone będą zajęcia osobno dla zawodników KN wraz z 

zawodnikami zaawansowanymi zgłoszonymi przez kluby i osobno dla zawodników średnio 

zaawansowanych/początkujących zgłoszonych przez kluby. 

2. Kurs na trenera II kl. Taekwondo olimpijskiego, 

3. Kurs na stopień: instruktora taekwondo olimpijskiego,  

4. Kurs na stopień: sędziego kandydata oraz kurs doszkalający dla sędziów w taekwondo 

olimpijskim, 

5. Kurs doszkalający dla egzaminatorów PZTO 

6. Egzamin centralny na stopnie mistrzowskie (1-5 Dan) 

 Obóz sportowy dla KN w terminie 22.07-04.08.2018  

 Obóz sportowy dla zawodników i zawodniczek spoza KN – zgłaszanych przez kluby (III dostępne 

terminy): 

 1. termin 22.07-04.08.2018  
 2. termin 22.07-28.07.2018 
 3. termin 28.07-04.08.2018 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 2 szkoły (280 miejsc), sale lekcyjne po 7-8 osób, stołówka szkolna 

lub „Pokoje Centrum” – ilość miejsc 55. Zakwaterowanie i wyżywienie prosimy uzgadniać 

indywidualnie z organizatorem noclegów w Pucku - Pan Artur Górski tel. 505 133 066. 

Treningi: hala sportowa (z matami), 2 sale sportowe, stadion, kompleks boisk, siłownia, plaża 

Dojazd: we własnym zakresie ( PKP, PKS, inne) 

Szkoleniowcy: utytułowani polscy trenerzy, dyrektor techniczny PZTO Cheolin Kang 7 dan i 

koreańscy trenerzy Taekwondo Peace Corps! 

Uczestnicy: Kluby członkowskie PZTO posiadające licencję na współzawodnictwo sportowe na 2018 

rok.  

Koszt: 65 zł za cały obóz od osoby (zawodnicy). Koszt ten nie obejmuje zakwaterowania, 

wyżywienia i dojazdu, które ponoszone są we własnym zakresie. Ww. opłata nie jest pobierana od 

członków kadry narodowej (taekwondo i para taekwondo) oraz od zawodników 

niepełnosprawnych. 

Opłatę za obóz prosimy wpłacać do dnia 15.07.2018 r. na konto PZTO 

86 1160 2202 0000 0000 27643189 z dopiskiem: opłata klubu „xxx” za obóz Puck 2018, liczba 

zawodników xxx. 



Ważne!!!! 

1) Kluby dokonując zgłoszenia zawodników na obóz, zobowiązane są zgłosić wypoczynek do 

właściwego kuratora oświaty i zapewnić zgłaszanej grupie spełnienie zapisów ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz KRS (Dz. U. poz. 1629) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). 

(osoby / grupy z niepełnosprawnością intelektualną mogą być zgłaszane na obóz tylko wraz z 

opiekunami / trenerami posiadającymi stosowne uprawnienia)  

2) Kadra szkoleniowa klubowa oraz opiekunowie zobowiązani są do aktywnej realizacji programu 

obozu, a zawodnicy do punktualności oraz do pełnego i aktywnego uczestnictwa w 

wyznaczonych dla nich treningach/szkoleniach.  

Planowane kursy/szkolenia/egzaminy: 

 Kurs trenera II kl.: 

Termin: 23 – 30.07.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z organizatorem 

Koszt: około 2500,00 zł (ostateczny koszt uzależniony jest od liczby zgłoszeń) 

 Kurs instruktorski: 

Termin: 30.07. – 03.08.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z organizatorem 

Koszt: 1300 zł 

 Kurs dla sędziów kandydatów: 

Termin: 27-29.07.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z organizatorem 

Koszt: 400 zł  

 Kurs sędziowski doszkalający: 

Termin: 28-29.07.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z organizatorem 

Koszt: 50 zł  

 Kurs doszkalający dla egzaminatorów PZTO: 

Termin: 29.07.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie lub po uzgodnieniu z organizatorem 

Koszt: 50 zł  

 Egzamin na stopnie mistrzowskie (1-5 Dan): 

Termin: 29.07.2018 r. 

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Pucku ul. Nowy Świat 12 

Wymagania: zgodnie z Regulaminem Nadawania Stopni PZTO i Regulaminem Kukkiwon 

 

Zgłoszenia na obóz proszę wysyłać na adres e-mail: biuro@pztaekwondo.pl do dnia 30.01.2018 r.  

na drukach załączonych do komunikatów. 

Szczegółowe komunikaty kursów i egzaminu dostępne na stronie internetowej PZTO. 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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