
KARTA  ZGŁOSZENIOWA 
do egzaminu na stopnie uczniowskie kyu 

MOSiR Sochaczew ul. Chopina 101 
Termin – 13 lutego 2021r. 

 
…………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko zadającej/go 

 

…….……………………………………………………………….. 
Data urodzenia 

 

KARATE KLUB SOCHACZEW 
…….……………………………………………………………….. 

Klub 

Egzamin na stopień / proszę podkreślić odpowiedni: 
9 kyu – na biały PAS 
8 kyu -  na żółty pas 

7 kyu – na pomarańczowy pas 
6 kyu na zielony pas 

5 kyu na niebieski pas 
4 kyu na niebieski pas 

 

………….…………………………………………………………….. 
Data ostatniego egzaminu / wypełniają osoby, które egz. już zdawały / 

 
 

……………………………………………………………………….. 
REKOMENDACJA INSTRUKTORA / PODPIS Instruktora 

Oświadczam, że: 
- Mam opłacone składki członkowskie włącznie ze skł. za II 2021 

- Opłaciłam/łem opłatę egzaminacyjną w wysokości 80 zł. 
- Mam opłaconą Licencję PZKT – data wpłaty: …………………….. 

 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Podpis zdającego / opiekuna prawnego 

Kartę należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2021r. 
 

EGZAMINY na STOPNIE uczniowskie KYU 
 Termin 13 lutego 2021r. Miejsce MOSiR Sochaczew ul. Chopina 101 
 

Egzaminy są  testem  umiejętności, dzięki któremu  możemy odpowiedzieć sobie na pytanie 

na jakim etapie/poziomie jest nasz Karate. Jest to pewnego rodzaju forma samo-sprawdzenia, 

jak i również doskonały cel do którego dążymy. Szczególnie ważne jest to dla dzieci i 

młodzieży, ponieważ zachęca m.in. do systematyczności w treningu, jak i dbania o jakość 

swoich ćwiczeń.  

Egzamin przeprowadzi Jerzy Szcząchor / 4 DAN / Egzaminator  licencjonowany PZKT 

 

  Aby przystąpić do egzaminu należy dopełnić następujących formalności: 
 

 Musimy mieć zgodę / rekomendację instruktora prowadzącego / 
 Należy mieć opłacone składki członkowskie – włącznie ze składką za luty 2021 
 Należy wpłacić u instruktora/nie na konto/ opłatę egzaminacyjną  80,00 zł. 
 Należy wypełnić Kartę egzaminacyjną / do wycięcia /  i przekazać do instruktora 

najpóźniej do 10 lutego. Godzina egzaminu będzie przydzielana w kolejności zgłoszeń. 
Lista wraz z godz. egzaminu będzie zamieszczona na stronie www.karate-sochaczew.pl 

 Należy opłacić licencję Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na 2021r. Zaznaczamy iż  
licencję opłacamy  NA   KONTO   PZKT / nie na konto naszego klubu / 

Wpłaty za Licencję PZKT w wysokości 40 zł od osoby należy dokonać na konto Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego 58  1160  2202  0000  0003  6414  0476, Bank Millennium 
wpisując w treści przelewu dane ćwiczącego / imię i nazwisko, datę ur. oraz klub w którym 
ćwiczy / zgodnie z podanym przykładem. 
„Licencja PZKT 2021, Jaś Kowalski, ur. 01.01.2010, Karate Klub Sochaczew”. 
Uwaga! Opłacenie licencji PZKT jest warunkiem koniecznym aby przystąpić do egzaminu na 
stopnie kyu i późniejszej rejestracji stopnia w związku! Licencja ważna jest 12 miesięcy. 
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt 
Tel. 608 661 245    mail: biuro@karate-sochaczew.pl 
 Jeżeli Państwo chcecie posiadać BUDOPAS / Paszport PZKT, dokument w którym notować 

będziemy wszelkie aktywności w karate, prosimy o dostarczenie do nas zdjęcia 
legitymacyjnego dziecka / 
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