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MAJÓWKA ZE SZTUKAMI WALKI ! 
01-03 MAJ 2015, GOZDAWA K/MOGILNA  



IV Konsultacje Sztuk Walki IMAF POLSKA – GOZDAWA 2015 

Rozpoczęcie Konsultacji: 01.05.2015 r., godz. 10.00 

Zakończenie Konsultacji: 03.05.2015 r., godz. 14.00 

 

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Dworek Gozdawa”, Gozdawa 9 

k/Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie), www.dworekgozdawa.pl. 

 

Dworek Gozdawa leży na szlaku piastowskim, między Gnieznem, a 

Inowrocławiem (ok. 35km od obu tych miejscowości). Na 10ha terenu 

zlokalizowane są: ośrodek mogący pomieścić 250 osób w pokojach 2-6 

osobowych (wszystkie pokoje z własnym węzłem sanitarnym), hala 

sportowa, kryty basen, siłownia, boiska do sportów zespołowych (piłka 

nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka). Ponadto na terenie ośrodka 

znajduje się świetlica z TV, bilard i piłkarzyki, miejsce na ognisko oraz 

liczne atrakcje Western City. 

 

Koszt udziału: 

210 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 i ju jitsu 

o szkolenie sport kenjutsu dla instruktorów, egzaminatorów i sędziów 

o szkolenie kobudo dla egzaminatorów i sędziów 

o dodatkowe atrakcje w czasie wolnym – atrakcje na terenie 

miasteczka kowbojskiego Western City, zajęcia na krytym basenie, 

gry zespołowe i in. 

 

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 10 kwietnia 2015r. Zgłoszenia uczestników na adres e-mail 

imaf@imaf.pl. 

 

Zgłoszenia do egzaminów mistrzowskich 1-3 DAN w karate i ju jitsu do 31 

marca 2015r. 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. 

 

Zgłoszenia do kursu instruktorskiego Sport Kenjutsu na adres e-mail 

imaf@imaf.pl. Koszt kursu 100 zł. 

 

Wszystkie wpłaty prosimy kierować na: 

Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF Polska 

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

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

 

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 III Konsultacji Sztuk Walki – Wiktorowo 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na www.imaf.pl ! 


