ve čtvrtek 18. 4. a v pátek 19. 4.
V tělocvičně zš loděnice

Velikonoční randori

přihláška na velikonoční randori
18. 4. a 19. 4. 2019

Judo víc než sport pořádá
Velikonoční randori
18. 4. - 19. 4. (velikonoční prázdniny)
Od 9.00 - 16.00 hod po oba dny.
Ve čtvrtek po domluvě převezmeme děti i dříve a předáme i později.
Zajištěna svačina, oběd, pitný režim. S sebou kimono, přezůvky, láhev na pití.
Cena za jeden den je 600 Kč. Přihlášky prosím odevzdat do 16. 4. 2019
judovicnezsport.cz

Vážení rodiče,
Ve čtvrtek 18. 4. mají děti prázdniny, v pátek 19. 4. je svátek, děti tedy mohou oba dny využít k pohybu. Judo víc
než sport po oba dny pořádá tradiční Velikonoční randori. Soustředění se mohou účastnit jak zkušení borci,
tak i začátečníci. Budeme zdokonalovat techniky, hrát hry, příležitost bude i ke složení zkoušky na žlutobílý nebo
žlutý pásek, který závodníci potřebují k účasti na soutěžích.
Připomínáme něco z pravidel a soutěžního řádu: Všichni, kteří chtějí být pojištěni, soutěžit a skládat zkoušky
na technické stupně (barevné pásky) musí být v evidenci ČSJu. To obnáší dodat potřebné osobní údaje, průkazové
foto a zaplatit roční licenční poplatek (100,- Kč, resp. 300,- Kč, podrobnosti najdete na našem webu). První soutěže
se děti mohou zúčastnit nejdříve po roční přípravě, rozhodné je právě datum uvedené v evidenci ČSJu.
Do konce března přijímáme předběžné přihlášky a zálohy na letní soustředění, které tradičně proběhne
v Nižboru, letos v termínu 16. – 25. srpna.
Našim závodníkům nabízíme zajištění výroby jmenovky na kimona, kterou následně našijete na kimono.
Cena jmenovky je 200,- Kč.

K o u de l K a

czech republic

Ko udel K o v á

czech republic

Závazně přihlašuji:

zde zaškrtněte termíny:

jméno: .................................................................................................................

18. 4.

podpis rodiče: .....................................................................................................

19. 4.

Cena za jeden den je 600 Kč.
Druhá 38, Loděnice - Jánská, 267 12 Loděnice, tel.: 602 25 13 70, e-mail: karel.dvorak@czechjudo.cz, judovicnezsport.cz

