Kolegium DANů ČSJu
2018

Datum:

13. - 15. července 2018 ( Pa – Ne)

Pořadatel:

Kolegium DANů ČSJu

Místo konání:

TJ Sokol Praha Vršovice
Vršovické náměstí 2/111
101 20, Praha 10
Jaroslav Banszel mob. 603 181 081
judo.vrsovice@seznam.cz

Přihlášky na účast a zkoušky: jen závazně a nejpozději do 31. 5. 2018 z důvodu velkého zájmu
z minulých let – na email zaslat jméno, zkouška ano/ne (a jaký Dan)
Tomáš Buchar mob. 739 416 241
buchar.tomas@seznam.cz
Zahájení:

V pátek 13. 7. 2018 v 9,00 hodin (nebo dle dohody).

Plán:

Pátek a sobota dopoledne nácvik kat pro 1. - 5. DAN
Sobota, neděle zkoušky na DAN před zkušební komisí

Ukončení:

V neděli 15. 7. 2018 v odpoledních hodinách (nebo dle dohody).

Předseda zkušební komise: Jiří Vele, předseda kolegia DANů
Přísedící:

Radislav Borbély

Instruktoři nácviků kat:

Jiří Vele, Radislav Borbély, Tomáš Buchar, Věra Bucharová

Poplatek ČSJu:

Za účast na semináři zaplatí každý účastnický poplatek, který je v souladu
s Ekonomickými ČSJu ve výši 500,-Kč. Mimo tento poplatek bude vybírána částka za
složenou zkoušku na DAN, která je dána Ekonomickou směrnicí ČSJu + odměna
zkušebnímu komisaři.

Poplatek 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: účastník si zajišťuje sám, např. Hotel Slávie Vladivostocká 1460/10,100 00 Praha
Penzion Jana, Dykova 50/20, 101 00 Praha 10-Vinohrady
Náklady:
Veškeré vlastní náklady a poplatky dle tohoto rozpisu a dle Ekonomické směrnice
ČSJu si hradí účastníci z vlastních prostředků.
Poznámka: Akce se koná minimálně při 10 účastnících. Počet účastníků je omezen. Každý s sebou vezme
platný průkaz s potvrzením poslední zkoušky, platnou licenční známku 2018, přihlášku na předepsaném
formuláři ke zkoušce 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 svého UKE !!!

zpracoval: Bc. Tomáš Buchar, MBA
za KD ČSJu dne: 3/1/2018

