
ZAPRASZAMY NA MISTRZOSTWA OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TAEKWON-DO ITF W NAŁĘCZOWIE 
 
Data: 1 grudnia2018 
Miejsce: Hala Sportowa w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17 
Organizatorzy: Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF i Szkoła Taekwon-do Zagłoba 
 
Mogą startować roczniki: 

• DZIECI-2009-2011 (techniki specjalne, układy) 
• MŁODZICY- 2006-2008 (techniki specjalne, układy, walki) 
• KADECI- 2003-2005 (techniki specjalne, układy, walki) 
• JUNIORZY- 2000-2002 (techniki specjalne, układy, walki) 
• SENIORZY- 1999 I STARSI (techniki specjalne, układy, walki) 

Nagrody: 
• WYJĄTKOWY, SPECJALNIE TŁOCZONY Z OKAZJI MISTRZOSTW MEDAL 
• DYPLOM ZA ZAJĘCIE ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA 
• CERTYFIKAT UDZIAŁU  

 
Całkowity koszt uczestnictwa to: 
60 zł dla osób jadących autokarem *) (kwota ta zawiera: koszt przejazdu autokarem na trasie Dęblin-
Nałęczów-Dęblin, opłatę startową, ubezpieczenie NNW). 
40 zł dla osób jadących „na własną rękę”**) (kwota ta zawiera: opłatę startową, ubezpieczenie NNW). 
 
Na dzień zawodów należy się zaopatrzyć w suchy prowiant i picie – nie będzie możliwości wykupienia 
obiadów na stołówce internatu, jak to miało miejsce w zeszłych latach. 
 
W celu uczestnictwa w zawodach należy: 

• Wypełnić poniższe zgłoszenie i dostarczyć do trenera wraz z opłatą za zawody do dnia 10 listopada  
• Przygotować podbitą legitymację Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF i zabrać ją na zawody. 
• Wszyscy startujący w walkach, którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich,  muszą zrobić 

badania u lekarza sportowego i kartkę z dopuszczeniem do walk dostarczyć do trenera do 20 
listopada 2018. Na kartce musi być napisane „zdolny do udziału w walkach taekwon-do”. Na zawody 
zabrać wymagany sprzęt do walki: rękawice, ochraniacze stóp, ochraniacze piszczeli, ochraniacz 
szczęki, suspensor. 
Startujący tylko w układach lub technikach specjalnych nie muszą mieć badać lekarskich a jedynie 
poniższą zgodę od rodziców. 
 

*) wyjazd autokarem o 6.30 spod SP nr 3 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 25, powrót w to samo miejsce ok. godz. 18.00 
**) jadący „na własną rękę” muszą stawić się na hali sportowej w Nałęczowie najpóźniej o 7.45 w celu rejestracji 
 

 
Zgoda na udział w MISTRZOSTWACH OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TAEKWON-DO ITF   

 
Wyrażam zgodę na wyjazd i udział mojego syna/córki ………………………………………………………. 

w MISTRZOSTWACH OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TAEKWON-DO ITF w Nałęczowie  
w dniu 1 grudnia 2018. 

Deklaruję chęć udziału w poniższych konkurencjach: 
Imię i nazwisko Rocznik  Kategoria 

wiekowa 
D/M/K/J/S 

Stopień 
TKD 

Waga Wzrost Techniki 
specjalne 
TAK lub NIE 

Układy 
 

TAK lub NIE 

Walki 
 

TAK lub NIE 

 
 

        

 
DOJAZD autokarem czy własny?...................................................... 
 
Informacje do ubezpieczenia (proszę koniecznie wypełnić): 
Pesel startującego: 
Data i miejsce urodzenia startującego: 

                                                           
    Czytelny podpis rodzica/opiekuna: 


