Zaproszenie na spotkanie
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Na zebraniu 16.03.2022 Zarząd Związku utworzył Radę Shihan-kai Shotokan. Zapraszamy na
pierwsze spotkanie Rady, które odbędzie się 3.06.2022 o godzinie 15:00 w siedzibie Związku
(Warszawa al. Jerozolimskie 30, V piętro). Na zebranie zapraszamy wszystkich trenerów karate
Shotokan którzy mają w PZK co najmniej VI dan.
Na zebraniu chcemy powołać Zarząd Rady oraz ustalić cele działania Rady.
Uczestnictwo w Radzie jest dobrowolne, przyjazd uczestników na własny koszt.
Postanowienia Rady będą służyły jako materiał doradczy dla Zarządu Związku.

Jeśli jesteś zainteresowany grą w kasynie online w Polsce, przekonasz się, że wybór jest
nieograniczony bestplcasinos.com . Możesz nawet wybrać zakłady sportowe w książce
sportowej! W Polsce jest wiele renomowanych kasyn online, które oferują płynną grę. Jeśli nie
jesteś pewien, jak wybrać najlepsze kasyno, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o opcjach.
Oto kilka ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze kasyna. Polskie
kasyna działają bez licencji, więc musisz być ostrożny, aby nie zostać oszukanym. Istnieje wiele
oszustw i często oferują one sfałszowane gry. Często strony te wstrzymują również wypłaty
wygranych bez ostrzeżenia, a nawet zamykają konto. Niektóre z tych kasyn są wpisane na
czarną listę przez urząd regulacji gier hazardowych. Jeśli szukasz bezpiecznego i pewnego
hazardu online w Polsce, musisz upewnić się, że wybierasz stronę o dobrej reputacji. Legalny
wiek do gry w kasynie w Polsce to 18 lat. Jednak wiek ten nie ma zastosowania do wszystkich
gier hazardowych. Aby dołączyć do legalnego kasyna online w Polsce, musisz mieć 18 lat lub
więcej. Jeśli nie jesteś pełnoletni, możesz nadal grać online, ale będziesz musiał zapłacić
podatek od każdej wygranej powyżej 2280 PLN. Wygrane z międzynarodowych kasyn nie
podlegają jednak tym samym prawom, co wygrane z kasyn krajowych.

Gracze w kasynie robią karate. Czy kiedykolwiek widziałeś gracza w kasynie uprawiającego
karate? Prawdopodobnie masz. Jeśli tak, prawdopodobnie masz bardzo dobry powód! To
popularny film, który jest wyświetlany na dużym ekranie od ponad trzech dekad, a teraz jest to
automat wideo! Popularne postacie z filmu również zainspirowały projekt tego automatu do gry.
Gracze kasyna mogą spodziewać się świetnej zabawy w tej grze! Miłośnicy karate i innych
sztuk walki mogą również cieszyć się uczestnictwem w grach kasyno niemcy . Wysokie stawki
dostępne w tych grach dają graczom kasyna wyjątkową perspektywę na ich ulubione style.
Emocje związane z grą mogą konkurować z wielką walką. To świetny sposób na uzupełnienie
regularnych dochodów, a gra w kasynie może być zarówno ekscytująca, jak i bezpieczna.
Pamiętaj tylko, aby wybrać renomowanego operatora i grać odpowiedzialnie.
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