
 

 

 

 

 

 هان کمیته دعوت از سایکو شی 1ه اطالعیه شمار

 

 قابل توجه نمایندگان و مربیان محترم 

هان به اتفاق ؛ برنامه ریزی دعوت از سایکو شی 69آگاهی دارند که در سمینار سراسری مربیان در دوم آذرماههمگان 

تا امور مهمی ازجمله آزمون درجات باالی کمربند مربیان و اعضا و آرا به تصویب همه نمایندگان و مربیان رسید 

 .امرمهم آموزش انجام گیرد

هان تشکیل گردید تا نسبت به برنامه ریزی و اطالع رسانی اقدام نمایند ایکو شیدر همین سمینار کمیته دعوت از س

 تا همه امور بطور دقیق و بموقع انجام گیرد. 

گوجوکای دعوت بعمل می آید که با پیش ثبت م از بانوان و آقایان اعاز کلیه نماینگان و مربیان و اعضای محترم ا لذ

؛ نسبت به برنامه ریزی دعوت و انسجام امور کمیته بینی شدهتسهیالت پیش ضمن برخورداری از خود و شاگردان نام 

 دعوت را یاری رسانند.

 

 گردد.استاژ به پیوست خدمتتان ارائه میمچنین شرایط عمومی شرکت در این ه

 

 

2/111169شماره:   

69/11/9116تاریخ:   

 پیوست: یک برگ



 

 

 

                                                                                                            :شرایط عمومی

 و در پایان گواهینامهمخصوص بخودحضور یابند  باال می توانند در استاژ فنیه کلیه اعضای کمربند قهوه ای ب -

 .هان و فدراسیون کاراته دریافت نمایندمربیگری عملی با امضای سایکو شی 

 خواهد بود. 69مینار شهریور تاریخ احتمالی س -

     :ترنتی سبک انجام پذیر خواهد بودثبت نام تنها از طریق درگاه این -

 )اطالعیه و نحوه ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه های ارتباطی انجمن منتشر خواهد شد( 

سی امین دوره مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سبک برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه -

هان خواهد بود و شرایط و مقررات آن متعاقبا ا سمینار فنی و در حضور سایکو شیفیلیپین نیز همزمان ب 

    اعالم خواهد گردید.   

                                                                                                                                                                

                                       :                                                                                  ورودیه

 ورودیه سمینار فنی و آزمون کمربند بشرح زیر اجرا خواهد شد:                                           

 هزار تومان 266مبلغ برای هر نفر  69 ماهاسفند ثبت نام تا پایان هزینه   -

 هزار تومان      256برای هر نفر مبلغ  69ماه فروردین  هزینه ثبت نام تا پایان -

 هزار تومان        166مبلغ  69 ماهخرین فرصت تا پایان خردادهزینه ثبت نام دیرهنگام یا آ -

 .وجه تمدید نخواهد شد یچه هان این تاریخ بهبه تصمیم کمیته دعوت از سایکو شیمهم: بنا 

 

 

 

 


