ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF
Zátopkova 100/2, P.S. 40, Praha 6, 160 17, GSM sekretariát : +420 604 258 109
www.taekwondo.cz

e-mail : sekretariat@taekwondo.cz

pořádá

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ
SEMINÁŘ ITF
který bude vést osobně
předseda technické a vzdělávací komise ITF

Sasong HWANG HO-YONG
Sasong Hwang Ho-yong je otcem českého taekwonda ITF.
Významný úspěch a pokrok českého taekwonda, které se
stalo pod jeho vedením jedním z nejlepších na celosvětové
scéně, je právě jeho zásluhou.
Na technickém semináři bude sasong Hwang Ho-yong
vyučovat tul, matsogi, tukki, wirjok a hosinsul.

Praha, 7. – 9. prosince 2012
Místo:
Hotel Chodov, Mírového Hnutí 2137/7, Praha 11, 149 00, www.hotelchodov.cz
Poplatky:
4. – 1. kup
I. a II. dan
III. dan a vyšší

30 € + 800 Kč
80 € + 800 Kč (50 € + 800 Kč držitelé ITF průkazů)
165 € + 800 Kč (100 € + 800 Kč držitelé ITF průkazů)

Informace pro zkoušky:
Pro zkrácení minimálního časového intervalu mezi zkouškami na technické stupně dan
absolvováním mezinárodního technického semináře je nutné mít zaplaceno a zažádáno
do konce měsíce října o ITF průkaz.

Program semináře:
pátek, 7. prosince 2012
17:00 – 20:00 hod.
seminář
sobota, 8. prosince 2012
09:00 – 12:00 hod.
seminář
12:45 – 14:00 hod.
registrace na seminář
14:00 – 17:00 hod.
seminář
17:00 – 17:30 hod.
registrace na zkoušky na technické stupně dan
od 20:00 hod.
večeře se sasong Hwang Ho-yongem
neděle, 9. prosince 2012
09:00 – 12:00 hod.
seminář
13:00 – 13:45 hod.
registrace na zkoušky na technické stupně dan
od 14:00 hod.
zkoušky na technické stupně dan
Ubytování na hotelu Chodov:
• jednolůžkový pokoj
• dvoulůžkový pokoj
• třílůžkový pokoj
• čtyřlůžkový pokoj
• pěti a šestilůžkový pokoj

750,- Kč / osoba / noc
495,- Kč / osoba / noc
415,- Kč / osoba / noc
360,- Kč / osoba / noc
330,- Kč / osoba / noc

Pro garanci výše uvedených cen je nutné rezervovat ubytování na tel. 777 772 082, nebo na
mailové adrese manager@hotelchodov.cz a uvést, že se jedná o seminář taekwonda
Strava:
Obědy a večeře v ceně cca 95,- Kč v místní restauraci
Přihláška:
Pokud se chcete zúčastnit, zašlete prosím nejpozději do 30. listopadu 2012, přihlášku
na e-mail technicke@taekwondo.cz.

Organizátor:
Technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF, technicke@taekwondo.cz

Těšíme se na Vás v Praze!

