Управителният съвет на сдружение “Българска федерация по Карате До”,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.01.2011 г. в 14ч. в гр. София, ул. Алфред Нобел № 4,
физкултурен салон на 138 СОУ “проф. В. Златарски” при следния
дневен ред:
1.приемане на отчет на УС за дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на
нов устав на сдружението; 3. Избор на членове на УС; 4. промяна на седалището на
сдружението; 5. Утвърждаване на решения на УС; 6. разни; При липса на необходимия
кворум за провеждане на законно общо събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието членове на
сдружението.
В събранието участват по един представител от клуб (законно представляващият клуба
по съдебно решение или нотариално упълномощен представител)

Инструкторски курс на БФК
Във връзка с взетите решения на последното събрание по време на националното
първенство в Габрово, на 29-30 Януари ще се проведе 1-ва част на инструкторския курс
на БФК. Курсът ще включва теоретични и практически занимания с цел повишаване на
квалификацията на инструкторите.

Време:
Събота 29.1.2011г.
от 11:30 до 13.00ч. тренировка
от 14ч. Общо събрание на БФК
от 16:00 до 18:00 Практика и от 18:15 до 19:30ч. лекция
Неделя 30.1.2011г.
10:00 лекция
от 11:30 до 13:30 практика
Място на провеждане: гр. София, ул. Алфред Нобел № 4, физкултурен салон на
138 СОУ “проф. В. Златарски”

Право на участие:
Курсьт е безплатен за всички инструктори и помощник инструктори от клубовете –
редовни членове на БФК.
Участието в курсове и всички квалификации се вписват в Будо-паспортите.
Моля да заявите участие, като изпратите на ijka@abv.bg списък на инструкторите от
вашия клуб, които ще участват в курса и трите имена и ЕГН на представляващият
клуба на общото събрание.

Вицепрезидент на БФК:
Лъчезар Ненов

