aikido seminar

合気道恭順道場

Szeminárium jelentkezési lap
(Seminar application from )
KYOJUN AIKIDO-IAIDO DOJO / MAGYARORSZÁGI KOBAYASHI DOJOK EGYESÜLETE
vezetéknév (surname)

keresztnév (first name)

dojo helye, város (city of the dojo)

dojo neve (name of the dojo)

jelenlegi fokozat (present rank)

egyesület neve (name of association)

fizetési információk (payment information)
befizetés (payment)

utalás (reference) / készpénz (cash)
(on the spot)

Az edzésdíjakról kiállított számlákat az edzés, míg a napi díjakról kiállított számlákat
a nap végén lehet átvenni a pultnál. Az előre kifizetett és átutalt összegekről kiállított
számlák a beléptetésnél átvehetőek. A számla kérésre e-mailen is elküldhető.
(Invoices for training fees after the training and daily fees at the end of the day can be picked
up at the counter.Take-over of prepaid invoices and invoices about transferred amounts at
check-in. The invoices can be sent on request as well via e-mail)

számlázási név, cím (billing name, address)
számlázási e-mai cím: (billing e-mail address)

Jelentkezem a kyu vizsgára (I apply for the kyu exam):

Jelőljön „X“-et a megfelelő négyzetbe (Mark with “X” in the respective checkbox)

Vizsgára jelentkezők csatolják a kyu vizsga jelentkezési lapot
is a táborregisztrációs dokumentumhoz.(Candidates for the exam
will also attach the kyu exam application form and the camp registration
document.)

Tábor díjak (camp fees)

igen (yes)

nem (no)

Résztvételi táblázat (Participation table)
Jelőljön „X“-et a megfelelő négyzetbe (Mark with “X” in the respective checkbox)

6.500 ft
4.500 ft

Teljes tábor (Full camp):
Első nap (First day):

Teljes tábor (Full camp):

3.000 ft

Második nap (second day):

Első nap (First day):

2.000 ft
3.000 ft

Edzésdíj (training fee):
Vizsga (exam):

Második nap (second day):
Edzésdíj (training fee):

Az árak az étkezés, szállás díjakat nem tartalmazzák!
(Prices do not include meals and accommodation!)

Vizsga (exam):

Aláírás / 18 éven aluli vizsgázó esetén a szülő vagy gondviselő aláírása
(Your signature / signature of parents our guardians for those under 18)

Vizsgára jelentkezők csatolják a kyu vizsga jelentkezési lapot
is a táborregisztrációs dokumentumhoz.(Candidates for the exam
will also attach the kyu exam application form and the camp registration
document.)

!

