Karatedó Okinawa, o.s.
PRŮVODNÍ LIST
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli stát se členem občanského sdružení Karatedó Okinawa, o.s. (dále též
sdružení). Jsme organizací, která se zabývá výukou okinawského karate a rádi Vám při poznávání a studiu
tohoto bojového umění pomůžeme. Naší snahou je seznamovat členy sdružení nejen se sebeobrannou
technikou karate, ale také pomoci při získávání znalostí historie karate, jeho filosofie a významu tak, aby
zároveň vzrůstal i osobní charakter každého člena. Při tomto vzdělávání spolupracujeme s Asociací
tradičního okinawského karatedó - Ryukyuden Bujutsu Karatedó a SHUBUKAN UEMA KARATEDÓ
DÓJO v ČR - členem Shorin-ryu Karatedó Association na Okinawě.
Prosím, aby jste se při jakýchkoliv problémech či pro další bližší informace obraceli e-mailem na
karate@okinawa.cz nebo na tel. č. 603 412 359. Také je možné se zkontaktovat s instruktory přímo osobně
na výukových lekcích.
Informace o sdružení je možné také získat na internetové adrese www.okinawa.cz

Podmínky pro přijetí do Karatedó Okinawa, o.s.
Každý při přijetí za člena sdružení obdrží požadavek na zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek je
nutno uhradit okamžikem vzniku členství ve sdružení, které vzniká podáním vyplněné a podepsané přihlášky
předsedovi sdružení nebo jeho zmocněnci. Tento členský příspěvek má platnost vždy na jedno pololetí
příslušného školního roku.

Výše členského příspěvku je nyní stanovena 460,- Kč na 2 měsíce výuky.

Další důležité informace
Jak je výše uvedeno, naše sdružení spolupracuje s Asociací tradičního okinawského karatedó - Ryukyuden
Bujutsu Karatedó v ČR. Tato asociace zajišťuje soustředění, školení a semináře po celé ČR. Při účasti na
těchto akcích jsou členům asociace poskytované výrazné slevy na vstupném. Dále zajišťuje přezkušování
při udělování technických stupňů (barevných pásů, „páskování“) a vystavování certifikátů o absolvování
zkoušky technické vyspělosti v okinawském karate. Členstvím také vzniká právo člena, účastnit se bez
poplatku výukových lekcí v jiných skupinách sdružených v asociaci např. Jilemnice, Nová Paka, Jičín a
Semily. Členský příspěvek v této asociaci je stanoven na 300,- Kč za kalendářní rok.
-------------------------------------------------------------- zde oddělte-------------------------------------------------------------

Přihláška do občanského sdružení Karatedó Okinawa, o.s.
Jméno a příjmení :
Adresa bydliště :
Datum narození :
E-mail
:
Zadáním E-mailu budete zařazeni do informačního centra,který Vás bude včas informovat o připravovaných akcích, sdělení rodičům a
pod. Kontakt na o.s. je sdělen v přiloženém průvodním listu.

Tímto se zavazuji dodržovat povinnosti člena dle stanov Karatedó Okinawa, o.s. a řádně a včas hradit finanční závazky za
členství v Karatedó Okinawa, o.s..

Podpis :

(u členů mladších 15-ti let, podpis rodičů)

