
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Tussentijdse proeven en Officiële examens.

    Vul dit formulier duidelijk in en vink aan wat voor jou van toepassing is.

VINK AAN:

     Tussentijdse Proef

     Officieel examen

VUL IN:

Naam:.................................................... Voornaam:................................

Geboortedatum: ......../......../........

Telefoon/GSM: ......../..................

E-mail: ...........................................@.....................

Ik heb een (kleur) gordel: ........................................

Aantal witte streepje(s): ............... Aantal rode streepje(s):……..

Zwarte streepje: ............ Aantal groene streepje(s):…..

BIJ DEELNAME

1.      Je  geldige vergunning

2. Vanaf rode gordel je officieel rood examenboekje en je geldige vergunning

3.  Dit ingevulde formulier.

1.     Vanaf rode gordel je officieel rood examenboekje.

3.     Steeds je laatste geldige vergunning VKF (ondertekend).

ER KUNNEN ALLEEN TUSSENTIJDSE PROEVEN AFGELEGD WORDEN OP DE DAG ZELF!!

ER KUNNEN ALLEEN OFFICIEEL KARATE EXAMENS AFGELEGD WORDEN OP DE DAG ZELF!!

De inschrijvingen gaan door in de zaal waar de jeugd traint

Het examen gaat door in de parketzaal van sporthal "De Ommegang" te Lede.

Jean-Pierre Meert

Hoofd- Taisho karate club Lede

Voor administratieve vragen: petra.vangheit@hotmail.com

Geboren vóór... 2002... / vanaf blauwe gordel: Woensdag 24 februari 2016

Geboren vóór…2002... ( wit, geel, oranje, groene gordel):  19:15 - 20:00

Vanaf blauwe gordel (alle leeftijden): 20:00 - 21:30

 Jeugd (vanaf 8 jaar): …Vrijdag 26 februari 2016

Geboortejaren …geboren vóór 26 februari 2007- 2006 - 2005   : 19:15 - 20:00

Geboortejaren …2004 - 2003 - 2002   : 20:00 - 21:30

Als je je aanbiedt voor een tussentijdse proef geef je het volgende

in de trainingszaal juist voor de training begint aan DE SUPERVISOR van de club: Sempai Eddy of Sempai Willy

EEN BRIEFOMSLAG  met vermelding van je naam aan de buitenzijde met daarin :

Als je je aanbiedt voor een officieel examen geef je het volgende 

in de trainingszaal juist voor de training begint aan DE SUPERVISOR van de club: Sempai Eddy of Sempai Willy

EEN BRIEFOMSLAG  met vermelding van je naam aan de buitenzijde met daarin :

2.     Een briefje van 5€ voor het officieel examenbriefje.

4.     Enkel het laatste officieel examenbriefje .

5.     Dit ingevulde formulier.

Vanaf woensdag... 27 januari 2016... tot en met woensdag... 10 februari 2016....

Wegens organisatorische redenenen worden er na deze datum…  10 februari 2016… geen inschrijvingen meer aanvaard.
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