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Tisztelt Szülők, Karatékák!
- Köszöntünk minden kedves régi és új karatékát, aki visszatért egyesületünk edzéseire vagy minket választott ez évben. Edzéseinket hétfő-szerdapénteki napokon 16.00 órától a Testvérvárosok Terei általános iskolában,
kedden és pénteken 18.00 órától a Szivárvány Gyermekházban tartjuk. A
haladóknak hétfő-szerdai-szombati napokon a Melinda utcai edzőteremben is van edzéslehetőségük. Iskolai szünetben pedig ide várunk mindenkit!
- Tanfolyamdíjaink a szeptemberben kezdők számára nem változtak, ám,
akik a szeptemberi hónapot „elhanyagolták” vagy az év közben csatlakoznak, azok számára a havidíj 6000,- Ft/hó. Testvéreknek, családtagoknak
továbbra is kedvezményt biztosítunk.
- Az edzések látogatásáról igazolást állítunk ki az iskolák számára, mel ylyel kiváltható heti két testnevelés óra. Az edzések rendszertelen látogatása esetén, az érintett iskolákat erről értesítjük, és az igazolásunkat visszavonjuk!
- Október 30-án Tanaka mester tart edzést, amin a részvétel valamennyi
karatékánknak ajánlott (a következő soros vizsga feltétele). Egyesületünk
tagjainak a kedvezményes részvételi díj 2000 Ft/fő. Az edzés pontos helyéről és idejéről a honlapunkon és az edzéseken mindenkit pontosan tájékoztatunk.
- Versenyeink:
Előreláthatólag Szabadkán november 22-én, Pécsett december 5-én,
Szombathelyen február hónapban lesznek.
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