Hermed indbydes til dangradueringskursus for 1. – 3. dan
Dangradueringskurset for 1. – 3. dan vil blive afviklet i weekenden den 06. - 08. juni. 2014 på:
Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Kurset er et tilbud til alle i DTaF.
Tilmelding:
Seneste tilmelding: 25. april 2014 (poststemplet). SKAL SKE KLUBVIS.
Overhold tilmeldingsfristen – OVERSKRIDELSE ACCEPTERES IKKE (1 dag pga kalenderforskydelse er ok)
(Tilmeldingen er først gældende når betalingen er modtaget)
Kursusgebyrer:
Kursusgebyr for medlemmer af Sim Uu klubber inkl. WTF-certifikat:
1. dan:

D.kr 1.600,–

2. dan:

D.kr 1.800,–

3. dan:

D.kr 2.000,–

Graduering til 1. dan er kun mulig inkl. WTF-certifikat.
Ønskes kun dansk Sim Uu certifikat, er prisen:
1. dan: 2.dan:
D.kr: 1.300,3.dan:
D.kr: 1.400,Kursusgebyr for ikke medlemmer af Sim Uu og inkl. WTF-certifikat er ovenstående priser + DKK 200,–
Overnatning: Hvis der ønskes overnatning fredag/lørdag/søndag kan det reserveres ved afkrydsning på
tilmeldingssedlen. Overnatning foregår i skolens gode senge og koster:
For Sim Uu medlemmer: D.kr 400,–/person – for ikke medlemmer: D.kr: 600,-/person
som betales ved tilmelding.
Der udleveres 2 stk. håndklæder + sengelinned.
Ret til prisændringer forbeholdes.
Betaling og tilmelding:
Betaling skal ske til: Reg.nr.: 0757 konto: 3225268575 – Sim Uu
Tilmelding sendes til: dangraduering.simuu@gmail.com
Tilmeldingsblanket og kvittering kan downloades fra: www.simuu.dk/download
Kvittering:
Kvitteringen bedes I selv downloade, udfylde og medbringe. Kursuslederen vil underskrive denne på kurset.
Oplysningsseddel:
 Indsendes som tilmeldingsseddel – der indsendes et stk. pr. deltager. (klubvis)
 Der medsendes 1 stk. billede i jpeg format el. lignende. (pasbillede størrelse)
 For 2. poom/dan og opefter medsendes kopi af Kukkiwon-certifikat i jpeg format, pdf el. ligende
 Oplysningssedlerne skal udfyldes på pc og sendes elektronisk, ellers vil de blive returneret til klubben.
Den gradueringsberettigede skal minimum have samme eller højere grad end graden, der indstilles til.
Kontakttelefoner og mailadresser:
Erik Meier:
75 22 57 61
Morten Jensen:
28 82 82 88
Kenneth Hansen:
36 17 85 97
Kaj Østergaard:
97 15 67 23

-

e-mail: ehm@post3.tele.dk
e-mail: mental@sport.dk
e-mail: kenhan.hansen@jubii.dk
e-mail: kaj_oestergaard@mail.tele.dk

Afbud/Refusion: Afbud skal fremsendes skriftligt til kursuslederen 4 uger før dangradueringen,, refusion af
kursusgebyret sker til klubben. (Der fratrækket kr. 100,– til administration).
Udeblivelse eller for sent afbud pga. sygdom el. lign. accepteres ikke og medfører ikke refusion af kursusgebyr –
kun WTF-gebyr. (Der fratrækkes kr. 100,– til administration)
HUSK – tidsintervaller mellem gradueringerne skal overholdes.

(1 dag pga forskydning i kalenderen er acceptabel)

Husk:
Medbring DtaF pas med foto og gyldig licenskvittering. Skriveredskaber til teoriprøve.
Med sportslig hilsen
Sim Uu

