MAGYAR WADO
SZÖVETSÉG
1223 BUDAPEST,
ASZÁLY U. 21.
Sensei Nukina Nobuyuki szeminárium
2013. NOVEMBER 22-24.
SZENTENDRE-FÓT-BÁTASZÉK
Tisztelt Wado Mesterek!
A Magyar Wado Szövetség meghívására ismét hazánkban tart hétvégi szemináriumot Nukina
Nobuyuki 5. Dan, Wado-Kai Mester.
Sensei Nukina, az utóbbi egy év leforgása alatt immár negyedszer látogat el hozzánk
Magyarországra. Szemináriumai minden résztvevőt meggyőzött sokrétű tudásáról, kivételes
képességeiről. Edzéseiben mind a tradicionális wadokarate, mind a sportkarate modern
módszerei fellelhetők. Személyében a fiatal Wado Generáció kivételes képességű alakját
ismerhettük meg, akiről az Európai Wado közösség is nagy elismeréssel nyilatkozik.
Ezúttal is úgy szerveztük a Mester programját, hogy a közös edzések mellett lehetősége
legyen a kezdőkkel és a haladókkal külön-külön foglalkozni.
Edzések, helye ideje:
Szentendre, Barcray Jenő Általános Iskola tornaterme
2000 Szentendre, Kálvária u. 18.
2013. 11. 22. Péntek 18.00-20.00 közös edzés
Fót, Fáy András Általános Iskola tornaterme
2151 Fót, Vásár tér 1.

2013. 11.23. Szombat 9.00-11.00 közös edzés
14.00-15.30 kezdő edzés (4-10. kyu)
15.30-17.00 haladó edzés (barna-fekete öv)
Kalász János Sportcsarnok
7140 Bátaszék, Budai u. 9-11.
2013. 02.10. Vasárnap 9.00-11.00 közös edzés
14.00-15.30 kezdő edzés (4-10. kyu)
15.30-17.00 haladó edzés (barna-fekete öv)

Edzések díja:
Minden érdeklődőnek 2000 Ft/fő/edzés
vagy 6000 Ft/fő/hétvége (beleértve a pénteki edzést is)
A belépési díjat az edzések, vagy a nap elején kell rendezni.
(Azok a barna és feketövesek, akik részt vesznek egy teljes napon,- azaz két edzés/nap díját
befizetik -, a kezdő edzésen ingyen részt vehetnek.)
A szeminárium díja minden Wado Szövetség tagjainak azonos.

Privát program a Mesterrel:
Szombaton este privát, borkóstoló programot szervezünk a Mesterrel a Kövesdi Werner
Családi Pincészetben. Azok a klubvezetők, felnőtt tanítványok, akik szeretnének csatlakozni a
közös mulatsághoz –korlátozott számban – lehetőségük van rá.
A program költsége: 3000 Ft/fő
Ha valaki nem kíván (vagy autóvezetés miatt nem tud) részt venni a kóstolásban, annak 1000
Ft/fő a beugró.
www.wbaboraszat.hu
Szállás lehetőséget szombatra Bátaszék közelében, Bátaapátiban festői környezetben a
Naspolya Panzióban tudunk intézni 6300 Ft/szoba (2 személy részére) áron, mely a reggelit
nem tartalmazza.
www.naspolyapanzio.hu
A szállásigényeket és a borkóstoló programot 2013. november 1-ig kell jelezni. Ezt követően,
már nem tudunk vendégeket fogadni.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Nagy Ákos
bataszekwado@gmail.com
06-30-266-1235

