
 
V KONSULTACJE SZTUK WALKI 

IMAF POLSKA 
 
 

 
MAJÓWKA ZE SZTUKAMI WALKI ! 
06-08 MAJ 2016, PRZYJEZIERZE 

 
 

Gość specjalny: Shihan Jens Fricke (Prezydent IMAFE) 
Udział zapowiedziały Kluby z Niemiec i Ukrainy   



V Konsultacje Sztuk Walki IMAF POLSKA – PRZYJEZIERZE 2016 

Rozpoczęcie Konsultacji: 06.05.2016 r., godz. 12.00 (przyjazd do 10.00) 

Zakończenie Konsultacji: 08.05.2016 r., godz. 12.00 

 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Maria”, ul. Bukowa 7, Przyjezierze, 88-

324 Jeziora Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie), www.maria.przyjezierze.pl 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Maria” usytuowany jest w samym centrum 

Przyjezierza przy najbardziej lubianej przez turystów ulicy Bukowej, tzw. 

letnim deptaku. Dysponujący bazą noclegową w pokojach 2, 3, 4, 5 

osobowych, każdy z łazienką i WC, balkonem oraz w pokojach typu studio. 

Ponadto Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Sosnami” (sąsiadujący) dysponuje 

domkami drewnianymi 3 i 4 osobowymi z prysznicem i WC oraz pokojami 

2, 3 i 4 osobowymi. 

 

Koszt udziału: 

220 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w treningach, 

dodatkowe atrakcje w czasie wolnym). Dla instruktora – opiekuna grupy 

min. 10 osób pobyt darmowy! Możliwość pobytu rodzinnego! 

 

W programie: 

o treningi z trenerami Kadry IMAFPL i zaproszonymi instruktorami 

o egzaminy kyu i dan w karate, ju jitsu i kenjutsu 

o szkolenie sport kenjutsu dla instruktorów, egzaminatorów i sędziów 

(część druga; część pierwsza 06 marca w Inowrocławiu) 

o szkolenie kobudo dla egzaminatorów i sędziów 

o turniej sport kenjutsu i kobudo 

o dodatkowe atrakcje w czasie wolnym – grill, gry zespołowe 

 

UWAGA: Uczestnicy powinni dysponować własnym sprzętem do treningu 

sztuk walki: ochraniacze właściwe dla poszczególnych dyscyplin, atrapy 

broni do zajęć ju jitsu kata, broń do treningu kobudo i sport kenjutsu. 

 

Zgłoszenia uczestników: 

Organizator przyjmuje przedpłaty od zainteresowanych Klubów (prosimy 

nie dokonywać wpłat indywidualnie!) w kwocie 50zł / osoba, płatne w 



terminie do 5 kwietnia 2016r. na konto Federacji. Zgłoszenia uczestników 

na adres e-mail imaf@imaf.pl. 

 

Zgłoszenia do egzaminów mistrzowskich 1-3 DAN w karate, ju jitsu i 

kenjutsu do 5 kwietnia 2016r. na adres e-mail imaf@imaf.pl, na 

oryginalnym formularzu zgłoszeniowym. Koszt egzaminu 300 zł (+30 zł 

legitymacja Budo Pass IMAF dla osób, które jej nie posiadają). Zdający 

dostarcza 1 zdjęcie na dyplom (+1 do legitymacji Budo Pass IMAF). 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i wymagania egzaminacyjne na stronie 

internetowej www.imaf.pl. 

 

Osoby przystępujące do egzaminu mistrzowskiego na stopień 4 DAN – 

opłata egzaminacyjna 100 Euro, 5 DAN – 125 Euro plus wymagania dot. 

legitymacji Budo Pass i zdjęć jw. 

 

Zgłoszenia do kursu instruktorskiego Sport Kenjutsu na adres e-mail 

imaf@imaf.pl. Koszt kursu 100 zł. 

 

Wszystkie wpłaty prosimy kierować na rachunek: 

Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF Polska 

ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław  

BZ WBK S.A., nr rachunku: 72 1090 1069 0000 0001 1544 2784 

Wpłaty z zagranicy: PL72109010690000000115442784, SWIFT: WBKPPLPP 

 

Kontakt z organizatorem: 

Shihan Piotr Witkowski 

tel. 608 728 982 

e-mail: imaf@imaf.pl 

 
 
 

 
Więcej informacji o innych naszych imprezach na 

www.imaf.pl 



Wspominki z wcześniejszych Konsultacji Sztuk Walki: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na www.imaf.pl ! 


