International Japan Karate Association
организират:

Летен тренировъчен лагер 20-27 Юли 2014 г.
с инструктори:

Шихан Садашиге Като, 9 Дан – главен инструктор на IJKA (International
Japan Karate Association)

Лъчезар Ненов 6 дан, Веселин Георгиев 3 дан, Владимир Вътев 3 дан, Антон
Въндев 4 дан
Време на провеждане:

20 - 27 юли 2014 г. / 7 нощувки /

Място: ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО http://www.grandhotelbansko.bg/

Настаняване на база пълен пансион (Full board):
Деца от 0 до 5.99 години – безплатно в стая с двама възрастни.
Деца до 11.99 години 175 лева.
Възрастни от 12 години нагоре - 315 лева
Настаняване в единична стая – 490 лв.
Цената включва 7 дни Full board (настаняване, закуска, обяд, вечеря, ползване на сауни,
инфра червена сауна, парни бани, джакузи, закрит басейн - 09:00 – 21:00 в SPA Center
(2000кв.м.), фитнес център, 9% ДДС и туристическа такса). Цената не включва напитки.
До хотела има външен басейн, който може да се ползва срещу допълнително заплащане.
Вноска за участие в тренировките: 100 лв.
Има опция за настаняване на база All Inclusive на цена 385лв.
Настаняване на база All Inclusive в единична стая – 595 лв.
All Inclusive Програма









Закуска: 08:00 – 10:00 /основен ресторант /
„ grand brunch” :(дребни сладки , соленки , напитки),11:00- 12:00,/ основен ресторант /
Обяд: 13:00 – 15:00/ основен ресторант /
„happy hours”:( плодове , сандвичи, дребни сладки , напитки ),16:00- 17:00,/ основен
ресторант /
Вечеря: 19:00 – 21:30 ( през седмицата ) и 18:30 – 21:30 ( week-end ),/ основен ресторант/
Консумация на кафе ,чай , сокове, български алкохол , вино , бира от 10:00 – 21:30,/
основен ресторант /
Ползване на сауна, инфрачервена сауна , парна баня , джакузи и вътрешен басейн 09:00
– 21:00/ SPA Center /
Фитнес център

Пътни: Транспорта не е включен в цената.
Местата са ограничени. С предимство са тези клубове, които първи пратят заявките си.
Капаро от 50 лв. на участник трябва да се внесе до 18 Юни при инструктора на вашия
клуб. При отказване капарото не се връща.
На всеки 15 ученици се полага безплатно настаняване на един инструктор.
Инструкторите организират за своята група - застраховка, декларации от родителите
за деца без придружител и пътуването.
Инструкторите да изпратят списък за настаняване на ijka@abv.bg
Запазили сме 100 места в хотела и ранната резервация е от значение.
Настаняване на 20 юли 2014 г. (Неделя) след 14ч. и освобождаване на стаите на 27
юли 2014 г. до 12ч., след което обядваме и отпътуваме.
Тренировките са по 2 пъти дневно и ще се провеждат в залата на хотела от 10 и
от 17ч.
Носете си удобни обувки за преход в планината.
Изпит за ученически и майсторски степени.
До изпит се допускат кандидати с валидна диплома за предходна степен и Будопаспорт на IJKA /задължителен от 3 кю нагоре/. Обърнете внимание и на срока между
явяванията за отделните степени и изпитната програма.

За изпит за ученически степени инструкторът на клуба заявява кандидатите, като
подава попълнен протокол за изпит /по образец от сайта на федерацията – раздел
полезни документи http://karatebg.com/usefuldocs/EXAM_FORM-1316788096.pdf /.
За изпит за майсторски степени кандидатите попълват протокол /по образец от сайта
на федерацията – раздел полезни документи/, и прилагат 2 паспортни снимки.
Изпитна програма: http://ijka.karatebulgaria.com/
Вноска за изпит IJKA:
Вноска за изпит за ученически степени:
1 Dan 60+60=120 Euro
от 10 до 6 кю – 30лв.
2 Dan 80+60=140 Euro
5 и 4 кю – 40лв.
3 Dan 110+60=170 Euro
3, 2 и 1 кю – 50лв.
4 Dan 150+60=210 Euro
След успешно издържан изпит кандидатите попълват заявление за членство в IJKA
Yudansha-Kai. Членски внос за IJKA Yudansha-Kai за 3 години: 15 Euro
Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / http://karatebg.com/usefuldocs
изтегли заявление от сайта на БФШК/

Лъчезар Ненов
Главен инструктор на
БФШК и IJKA - България
+359888215498
ijka@abv.bg
www.ijka.karatebulgaria.com
www.karatebg.com
SHISEIKAN DOJO

