na zkoušky a seminář ke zvyšování technických stupňů DAN
------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:

12. - 14. července 2019 ( Pa – Ne)

Pořadatel:

Kolegium DANŮ, ČSJu

Místo konání:

TJ Sokol Praha Vršovice
Vršovické náměstí 2/111
101 20, Praha 10

Kontakty:
Předseda oddílu:

Jaroslav Banszel, mob. 603 181 081 judo.vrsovice@seznam.cz

Z důvodu velkého zájmu z minulých let je potřeba přihlášku, která je přiložena k této
pozvánce na níže uvedenou adresu nejpozději do 31. 5. 2019
Jiří Vele, Tázlerova 820, 51101 Turnov, tel: 731 412 097, e-mail: jiri.vele@seznam.cz
Zahájení:
V pátek 12. 7. 2019 příjezd do 9,00 hodin (nebo dle dohody). V tento den proběhne seminář
formou nácviku a konzultací technik, které jsou součástí zkoušky na příslušné pásky
Sobota, neděle zkoušky na DAN před zkušební komisí
Ukončení:
V neděli 14. 7. 2019 v odpoledních hodinách (nebo dle dohody).
Předseda zkušební komise: Jiří Vele, přísedící: Radislav Borbély
Instruktoři nácviků kat:
komisařů I. třídy.

instruktoři a zkušební komise bude sestavena z řad zkušebních

Poplatek ČSJu: za účast na semináři zaplatí každý poplatek, ve výši 500,- Kč. Mimo tento
poplatek bude vybírána částka za složenou zkoušku na DAN a poplatek pro zkušební komisi,
tak jak je uvedeno v Ekonomických směrnicích ČSJu.
1

Poplatek TJ Praha Vršovice: účastník: 300,-Kč za 3 dny (PA-NE) Poplatek zahrnuje
pronájem prostor a tatami.
Strava: vlastní s možností kuchyňky u tělocvičny, nebo 3 restaurace cca 50 m od tělocvičny.
Ubytování: na tatami: 100,-Kč/ noc. Ubytování mimo areál si každý účastník zajišťuje
sám,
Náklady: Veškeré vlastní náklady a poplatky dle tohoto rozpisu a dle Ekonomické směrnice
ČSJu si hradí účastníci z vlastních prostředků.
Poznámka: Akce se koná v případě, že se přihlásí minimálně deset účastníků. Počet
účastníků je omezen. Každý si s sebou vezme platný průkaz (evidenční kartu) s potvrzením
poslední zkoušky, platnou licenční známku 2019. Při prezentaci rovněž předloží „Přihlášku
na zkoušku“ na předepsaném formuláři (webové stránky ČSJu) potvrzenou příslušnými
orgány a vyplněnou ve všech kolonkách. Pozor na dodržení časového odstupu od poslední
zkoušky na DAN. Každý s sebou na nácvik a zkoušky vezme svého UKE !!!
za dne: 11. března 2019
zpracoval: za KD ČSJu Jiří Vele

Příloha:
Přihlášky na zkoušky a seminář
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PŘIHLÁŠKA
na zkoušku a seminář ke zvyšování technických stupňů DAN, 12. - 14. července 2019

Jméno: ………………………………….. Příjmení: ……………………………………
TJ/SK: ………………………………………………………………………………………
Přihlašuji se na seminář a zkoušku na ……..…… dan, poslední zkouška v r. ……………
Kontaktní údaje: tel: ………………………….. e-mail: …………………………………
UKE, jméno: ……………………………………..dan …………………………………….. .

Datum: ……………………….

Podpis: …………………………………………………

PŘIHLÁŠKA
na seminář a zkoušku ke zvyšování technických stupňů DAN, 12. - 14. července 2019

Jméno: ………………………………….. Příjmení: ……………………………………
TJ/SK: ………………………………………………………………………………………
Přihlašuji se na seminář a zkoušku na ……..…… dan, poslední zkouška v r. ……………
Kontaktní údaje: tel: ………………………….. e-mail: …………………………………
UKE, jméno: ……………………………………..dan …………………………………….. .

Datum: ……………………….

Podpis: …………………………………………………
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Prostor pro případná sdělení Kolegiu danů:
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