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Dotyczy: Sytuacja bieżąca w klubie i składki członkowskie w najbliższych miesiącach. 

Drodzy Państwo,  

Dziwne czasy nastały, a my, tak jak Państwo, bez przygotowania musimy tą nową 

rzeczywistość przyjąć do swoich domów, klubu i naszych Dojo.  

Jako Zarząd Klubu, trenerzy oraz karatecy, mamy teraz prawdziwy trening „stabilnych 

emocji” oraz dalszej próby „krzewienia ducha wysiłku”.  

Od kilku już dni odbieramy telefony od zatroskanych rodziców z informacją o rezygnacji z 

członkostwa w klubie. Dziesiątki pytań o składkę członkowską, o ich wysokość, pretensje o brak 

możliwości treningów, co z obozami, wyjazdami…. Cóż… Nie pozostaje nam nic, jak 

odpowiedzieć zbiorczo na szereg tych pytań, otóż: 

Nie wiemy kiedy wrócimy do treningów. 

Nie wiemy w jakim terminie będziemy mieli szansę na przeprowadzenie egzaminów, 

zaplanowanych zawodów i zgrupowań. 

Nie wiemy czy odbędzie się obóz letni w Stegnie i wyjazd do Hiszpanii – czy zmienimy ich 

termin na „bezpieczniejszy” czy będzie trzeba odwołać. 

 

Na dzień dzisiejszy, niewiadomych jest znacznie więcej, niż pytań.  

Robimy co nam serca dyktują i kierując się rozsądkiem, staramy dopasować do dzisiejszych 

realiów, goszcząc on- line w Państwa domach, nagrywać treningi i do Państwa je przesyłać. To są 

nowe realia naszej pracy, wcześniej nam nieznane. Staramy się ze wszech miar OGRAĆ trudną dla 

nas wszystkich sytuację. 

Wiemy jednak, że nadal bardzo chcemy uczyć Was i Wasze dzieci! 

Że robimy wszystko, by sytuacja się unormowała #zostanwdomu 

Przyjdzie czas, że wszystko wróci do normalności i choć będzie to inna normalność niż do 

tej pory, to nasze Dojo niebawem znowu przyjmie Was i Wasze pociechy! 

Wiemy, że Wasze zaufanie i ponowne Nasze spotkanie, pozwoli na spędzenie później 

świetnego czasu na treningach, obozach, półkoloniach i zawodach! 

Wiemy, że znowu będziecie przecierać oczy pełne wzruszeń po zdanym egzaminie czy 

wygranej walce! 

Wiemy, że znowu stworzymy najlepszy team kibiców w Waszych osobach! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/siedzimywdomu?epa=HASHTAG
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Dlatego po wszystkich akcjach tj: 

#zostańwdomu, #wspieramgastro, #wspierampolskiemarki, #kupujekarnet, dołączcie do kolejnych  

i wspierajcie teraz swoich Senseiów, swoje Dojo, swój Klub i wszystko, co do tej pory było dużą 

częścią Waszego i Naszego życia. 

Biorę udział w akcjach #wspieramdojo  i  #płacęskładkę, bo nadal jestem częścią wspaniałej 

społeczności. 

 

Pozostaje nam wspierać się nawzajem i być pełni nadziei. 

„Czasem dobre pomysły, występują w nietypowych opakowaniach”.   

Oss (Onageishimasu - współpracujmy)   

 

O wysokości składki za miesiąc kwiecień i kolejne (do czasu pracy w trybie zdalnym) 

decydują Państwo sami  #50% #100% 

My ze swojej strony zobowiązujemy się do:  
1. prowadzenia treningów on-line (linki przesyłamy jednoczasowo na email, sms oraz na fb – w 

grupie: KARATE TRENINGI W DOMU) każdy, kto chce dołączyć do grupy proszę o kontakt z 

Biurem Klubu. 

2. przesyłania cyklu szkoleniowych filmów pod wspólnym tytułem: 

„Kumade TEAM  w Domu” – nagrywane programy przez Sensei Jagodę Łachmańską 

3. przesyłania filmy instruktarzowych jak ćwiczyć - TABATA, STACJE sportowe, KADRA, 

Stretching 

 

Prosimy również o poinformowanie nas sms-em na telefon Biura Klubu o Państwa decyzji  

z informacją jaka forma kontaktu będzie dla Państwa najbardziej odpowiednia. 

(Messenger, sms, e-mail, strona WWW klubu) 

W razie pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny:  

607 819 119 – BIURO KLUBU – P. DARIUSZ ŁENSKI 

601 89 23 23 – PREZES – ANNA KULCZYŃSKA 

Ze sportowym pozdrowieniem  

Zarząd  KKT KUMADE  

https://www.facebook.com/hashtag/wspieramgastro?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wspieramgastro?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wspierampolskiemarki?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/kupujekarnet?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/wspieramdojo?epa=HASHTAG

