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 Portal Dydaktyczno-Naukowy Polskiego Kongresu Yong-

chun Kungfu w Gdańsku znajduje się pod adresem 

www.yongchunquan.eu. Dostęp do informacji zawartych na 

stronach portalu jest nieodpłatny pod warunkiem zachowania 

praw autorskich w zakresie kopiowania, cytowania i przetwa-

rzania danych w jakiejkolwiek dostępnej formie technologicz-

nej. W kwestiach pytań, próśb oraz w kwestiach spornych lub 

wątpliwych zainteresowani proszeni są o kontakt bezpośrednio 

z autorami publikacji na podane przez te osoby adresy e-mail, 

lub na adres e-mail Polskiego Kongresu: taiho@wp.pl. 

 Celem portalu jest udostępnianie osobom praktykującym,  

jak i sympatyzującym z różnymi stylami chińskiego boksu 

yongchun szeroko pojętej informacji na tematy historyczne, 

techniczne, teoretyczne, sportowe i kulturowe, oraz opisujące 

istotne wydarzenia światowe, krajowe lub klubowe szkół walki. 

 Obecnie portal znajduje się w wersji testowej, co oznacza, 

że podejmowane są próby określenia jego ostatecznej wersji 

graficznej i konstrukcyjnej. Portal będzie zawierać pełne dane, 

które zostaną przekazane do prezentacji publicznej przez ich 

autorów z zastrzeżeniem możliwości korygowania i autoryzo-

wania tekstu po uprzedniej konsultacji z autorami. Osoby zain-

teresowane nieodpłatnym zamieszczaniem własnych opraco-

wań, artykułów, reportaży i innych prac wytworzonych samo-

dzielnie mogą to zrobić kontaktując się z działaczami lub przed-

stawicielami Polskiego Kongresu, albo drogą korespondencyjną 

za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail. 

 Polski Kongres jest zainteresowany współpracą z osobami, 

które nieodpłatnie wykonają zdjęcia artystyczne, filmy, lub 

przygotują dowolne materiały promujące boks yongchun i za-

mieszczą je na stronach portalu. Chętnie podejmie współpracę z 

osobami, które udostępnią swoje prywatne zbiory, dotyczące 

problematyki yongchun oraz wybranych aspektów kungfu i kul-

tury chińskiej w celu ich przetworzenia do celów promocyjnych 

i poglądowych. 

 W miarę potrzeb i możliwości informacje zawarte na por-

talu www.yongchunquan.eu zostaną opracowane i udostępnione 

w językach obcych, jak również działacze Polskiego Kongresu 

przygotują odpowiednie tłumaczenia na język polski materia-

łów udostępnionych przez autorów piszących w językach ob-

cych.  

 Na stronach portalu mogą być nieodpłatnie zamieszczane 

wiadomości na temat planowanych odpłatnych wydarzeń szko-

leniowych, takich jak: seminaria, zgrupowania, kursy, wizyty 

trenerów i mistrzów kungfu, a także na temat dystrybucji od-

płatnych materiałów edukacyjnych, mających znaczenie dla  

wzmocnienia środowiska yongchun w Polsce.  

Nasze miasto: www.gdansk.pl  
Nasza strona: www.yongchunquan.eu 

Nasz e-mail: ycb@wp.pl 

Yongchun Society 

nr 4/12 


