Szanowni Państwo
Związek Sportowy Koluchstyl i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
mają zaszczyt zaprosić uczniów Państwa Szkoły
na IV Podlaski Turniej „Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl”,
który odbędzie się w dniach 8-9 maja 2019 r.
na Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Kleosinie
Jest to cykliczna impreza, której celem jest popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,
propagowanie idei wychowania przez sport oraz wyłonienie najlepszych zawodników
w Koluchstyl wśród dzieci. Poprzez organizację tego wydarzenia chcielibyśmy również
propagować polską dyscyplinę Koluchstyl oraz zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego
czasu. Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną nagrodzeni. Dzieci otrzymają białe koszulki z logo
„Koluchstyl”, które będą mogły używać na zajęciach wychowania fizycznego. Poprzez organizację
turnieju wspomagamy również szkoły. Każda szkoła, adekwatnie do zajętego miejsca, otrzyma
bon na sprzęt sportowy do zrealizowania w hurtowni „Kaja”. Zostaną również wysłane listy
pochwalne do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w podziękowaniu za promowanie polskiej
dyscypliny Koluchstyl. Będziecie mieli Państwo wspaniałą okazję promocji swojej szkoły w
mediach, takich jak: PodlaskiSport.pl, wojownicy-sport.pl, Twoja Telewizja Regionalna, TVP
Białystok, Radio Jard, Tylko Sport net.work.television, sporty walki.org.
Każdego roku turnieje objęte są Honorowymi Patronatami: Marszałka Województwa
Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. W zawodach
bierze udział około 1000 dzieci z Podlasia. Koluchstyl jest sportem intuicyjnym i bardzo chętnie
uprawianym przez dzieci. Został stworzony dla rozwoju fizycznego dzieci. Jest postawą do
uprawiania innych sportów tj. judo, zapasy, jujitsu czy karate. Ogromnym atutem Koluchstyl jest
fakt, że jest to najbezpieczniejsza dyscyplina ze sportów walki, co zostało potwierdzone przez
lekarzy i największe autorytety w dziedzinie sztuk walki na świecie, m.in. przez profesora
Anthonego Fernandes /10 Dan Karate i Jujutsu/, Aleksandra Medved /3-krotny Mistrz Olimpijski
i 7-krotny Mistrz Świata w zapasach/. Polska sztuka walki uprawiana jest już w 52 krajach na
świecie. Jeżeli wyrażają Państwo chęć przeprowadzenia szkolenia w Koluchstyl dla dzieci w
Waszej szkole proszę o kontakt do trenera – Wiesław Karol Koluch – tel. 794 034 007
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej imprezie.
Z poważaniem

Katarzyna Koluch
Prezes
Związku Sportowego Koluchstyl

Marcin Hodun
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kleosinie

Białystok, 03.04.2019 r.

_________________________________________________________________________
Związek Sportowy Koluchstyl w Białymstoku
Wysockiego 100, 15-167 Białystok, te. 505 040 703, mail, zskoluchstyl@op.pl

