Inbjudan
Den 17-18 september arrangerar Taekwon-Do Akademin ett seminarium med
den legendariske Master Suska, 7 dan på Lidingö. Master Suska är en
välmeriterad utövare med sex VM-guld i mönster och över 20 EM-titlar.
Master Suskas hemmaklubb i Polen är den legendariske klubben Lewart
Lubartów med över 200 EM och VM-medaljer på sitt konto.
Seminariet är öppet för dig som fyllt 12 år och innehar graden 6 kup eller
högre.
Seminariet kommer erbjuda alla delar av Taekwon-Do, från mönster till fri
sparring.

Passa på att anmäla dig i god tid så du inte går miste om denna chans att lära
dig av den bäste!

DATUM
17-18 september 2022.
PLATS
Källängens gymnastikhall
Källängsvägen 1
181 43 Lidingö
FÖR VEM?
Från 12 år och äldre.
Från 6 kup och högre.
KOSTNAD
900kr för 6 Kup-5 Dan
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ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan sker endast digitalt via denna länk här >>
Vill du anmäla en större grupp? Kontakta info@tkdakademin.se.
SISTA ANMÄLNINSGDAG
Ingen sista anmälan finns utan först till kvarn principen gäller.
UTRUSTNING
Strukna dräkter, full sparringutrustning, vattenflaska och anteckningsblock.

SCHEMA
Lördag den 17 september
REGISTRERING
09:00-09:30
PASS 1
09:30-11:30
11:30-12:30 - 4 Dan högre stannar kvar
PASS 2
15:00-18:00
GRUPPFOTO/KLUBBFOTO
18:00-18:30

Söndag den 18 september
PASS 3
09:00-12:00
PASS 4
14:00-16:00

VILLKOR
Återbetalning vid avbokning sker enligt nedan:
✴ Innan den 30 juni, 100%.
✴ Mellan 1-31 juli, 50%.
✴ Efter 1 augusti ingen återbetalning.
BOENDE
Scandic Lidingö
https://www.scandichotels.com/foresta
Ariston Hotel
https://dialoghotels.se/sw/dialog-hotel-ariston-lidingo
Bosön
https://www.boson.se/
LUNCH
På Lidingö finns flera restauranger som erbjuder lunch under din vistelse.
Googla för det som passar just dig.
Under seminariumet kommer hallen vara öppen för dig som vill stanna kvar
och äta matlåda.
GPDR
Arrangörsföreningen är Taekwon-Do Akademin Södertälje IF i samarbete med TaekwonDo Akademin Lidingö IF. Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och delar
aldrig dina personuppgifter till andra parter. Vi tillämpar de regler RF och Svenska ITF
Förbundet har när det gäller personuppgifter. Att delta på seminariet med Master Suska
är helt frivilligt och därför går anmälan under avtal och allmän intresse vilket betyder att vi
efter lägret kommer att publicera en rapport och foton på seminariets Facebook-sida,
arrangörsföreningens Facebook-sida och hemsida samt på SIF:s Facebook-sida och
hemsida. Dina personuppgifter och anmälan raderas omedelbart efter seminariet.

