
 

Szanowni Państwo , instruktorzy , trenerzy ! 

Polski Związek Taekwon-do oraz System TAEKWONDIX pragną bardzo serdecznie zaprosić na 

specjalną edycję systemu wspomagania treningu Taekwon-do  w dniu 15.09.2018 (sobota) we 

Wrocławiu na hali sportowej Wrocławskiej Akademii Taekwon-do. Seminarium adresowane jest 

tylko do instruktorów i trenerów z polski zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-do. 

Dlaczego 15.09.2018 ? 

Szanowni instruktorzy  i trenerzy Taekwon-do! Po pracowitych i solidnych naborach na nowy sezon 

treningowy 2018/2019 wychodząc naprzeciw potrzebom, przygotowaliśmy dla WAS specjalny 

pakiet treningowy . Każdy  kto zaszczyci swoją obecnością otrzyma zestawy ciekawych nowych  

i starych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Oprócz realizowanego przez Was programu 

treningowego zadbaliśmy o to, by każdy instruktor miał nową pomoc dydaktyczną na nadchodzący 

sezon treningowy 2018/2019! 

Specjalnie opracowane konspekty , wdrożenia nowatorskich metod  w prowadzeniu treningu  

z dziećmi oszczędzi Wam czasu w przygotowaniu osnów treningowych. Nowe gry i zabawy , nowe 

pomysły wykorzystania niekonwencjonalnego sprzętu w treningu Taekwon-do oraz nowe 

materiały edukacyjne pozwolą Wam podnieść atrakcyjność Waszych zajęć treningowych . 

Zaprezentowana  zostanie również  najnowsza seria kart motywacyjnych dla dzieci  TAEKWONDIX 

DINOZAURY! DINO RZĄDZI w 2018/2019! 

Na prośbę wielu instruktorów podczas ogólnopolskiego seminarium  zaprezentowanych  będzie 

wiele gier i zabaw ruchowych nie wymagających  dużych inwestycji  finansowych ! 

Jednodniowe Ogólnopolskie Seminarium TAEKWONDIX jest IV edycją seminariów Taekwondix  dla 

instruktorów. Tym razem tylko dla koleżanek i kolegów instruktorów i trenerów wyłącznie  

z Polski! 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO TAEKWONDIX : 

9.00 -9.30  przyjazd uczestników i formalności  
9.30 – 11.30       I TRENING 
13.30 – 15.30     II TRENING 
17.30 – 19.30     III TRENING 
 

KOSZT SEMINARIUM TO 120 ZŁ OD OSOBY ( w cenie  szkolenie ,materiały, karty i konspekty ) 

ZGŁOSZENIA  NA ADRES EMAILOWY do dnia 07.09.2018  : andrzej.undro.wat@gmail.com.  

Wystarczy tylko napisać : Zgłaszam swój udział na Ogólnopolskim Seminarium Taekwondix . Podać 



nazwisko i Imię ,nazwę Klubu oraz posiadany stopień Taekwon-do . Wskazany dobok oraz rękawice 

do walki (walk nie będzie, ale ćwiczenia ze sprzętem tak ) 

W razie pytań można dzwonić Andrzej Undro 601 05 88 07; 

Zapraszamy wszystkich chętnych na dobra zabawę , dużo nowej wiedzy i niepowtarzalny polski 

klimat  DOJANG! 

Z poważaniem – autor systemu TAEKWONDIX   mgr Andrzej Undro IV DAN. 

 

 

 

 


