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Tisztelt Mesterek!
Örömmel értesítjük a Magyar Wado Karatékákat, hogy 2014 nyarán
nagyszabású Wadokarate edzőtábort szervezünk Gyomaendrődön. A tábort,
melyet a Sozsin WKE és a Bátaszék SE rendez, igazi mérföldkő lesz a Magyar
Wado történetében. Ezúttal három Japán Mestert is sikerült megnyernünk
ennek a stílus „összehozó” tábornak Sensei Kuniaki Sakagamit (8. Dan JKF
Wado-Kai, az Európai Wado-Kai technikai igazgatója), Sensei Yoshihiko
Iwasakit (7. Dan Wado-ryu, a Wado Kenshu-Kai International Elnöke), Sensei
Nukina Nobuyuki (5. Dan, a Magyar Wado Szövetség JKF WAdo-Kai vonalának
instruktora).
A tábort egy igazi meghitt kisvárosban tartjuk Gyomaendrődön, a Dél-Alföld
szívében. A város termálfürdője, természeti adottságai, gasztronómiája
alkalmasak arra, hogy a szakmai továbbképzésen túl egy remek kikapcsolódást
nyújtson minden táborozó számára.
Bízunk benne, hogy olyan tábort sikerül rendeznünk, ami a szakmai
előremutatáson túl, a baráti szálakat is tovább erősíti.

Baráti üdvözlettel:

Bisztrony Csaba

és
szervezők

Nagy Ákos,

Információk
Tábor ideje, helye: 2014. augusztus 3-9. (6 éjszaka) Gyomaendrőd. Augusztus
3-i (vasárnap) délutáni beköltözés és augusztus 9-i (szombat) vagy 10-i
(vasárnap) hazautazás
Szállás: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kempingben (8 fős faházakban)
Korlátozott számban. (kb. 80 főre)
Étkezés: Egyénileg. A városban több helyen is lehetőség nyílik menü
fogyasztására.
Tábor díja: 30 000 Ft/fő/5 éjszaka vagy 32 000 Ft/6 éjszaka mely tartalmazza a
szállás és az edzések díját. (Attól függően hány napra szeretne az illető
maradni)
Jelentkezési határidő: 2014. május 18. 10 000 Ft/fő (A májusi Nukina
szeminárium hétvégéjéig) A második befizetési határidő: 2014. június 30.
Opciók:
- A táborra önállóan is foglalható szállás, ez esetben az edzések díja 20 000
Ft/fő/hét. Ehhez lehetőségeket az alábbi linken találtok:
http://www.gyomaendrod.com/szallashelyek
- Akik nem tudnak a tábor ideje alatt végig jelen lenni, a fent jelölt
határidőig jelezzék igényüket. Mivel a szálláshelyek száma korlátozott,
ezért elsőbbséget azok élveznek, akik egész hetes igényt nyújtanak be.
- A szállásigény leadásánál többféle lehetőség van. Ha valaki nem szeretne
vasárnap beköltözni, jöhet hétfőn korán reggel is. Továbbá szombat este
sayonara party lesz, aki szeretne egy nappal tovább (szombat estére) is
maradhat. Az igényeiteket a jelentkezési határidőig, a mellékelt
jelentkezési lapon tudjátok feltüntetni.
Tisztelettel kérjük a Mestereket, hogy a mellékelt jelentkezési lapra gyűjtsék a
táborozókat, és a jelentkezési határidőig elektronikus úton is jutassák el a
szervezők felé. A jelentkezések összegzését követően állítjuk össze a tábor
részletes programját, melyet időben kiküldünk.
Információ:
Bisztrony Csaba 06-30-970-2285 csaba.bisztrony@gmail.com
Nagy Ákos 06-30-266-1235 bataszekwado@gmail.com

