JKS SUMMER CAMP 2018
4. - 8. juli
JKS DANMARK HAR FORNØJELSEN AF ENDNU ENGANG AT INVITERE ALLE TIL SUMMER CAMP
UGE 27 (04. - 08. JULI 2018)
Snyd ikke dig selv for 5 dage med inspirerende træning og socialt samvær

Instruktører:

SHIHAN M. KAGAWA 9.DAN JKS
SENSEI JAN SPATZEK 8.DAN JKS
m. fl.

Sommerferie og Summer Camp hører selvfølgelig sammen
se meget mere her: www.jks-danmark.com
Facebookgruppe her: https://www.facebook.com/groups/404652946285486/

Information:
Dato:

04. - 08. juli 2018

Sted:

Efterskolen ved Nyborg, Ringvej 5, 5800 Nyborg.

Pris:

Voksne - 1800 kr.
Børn (under 15 år) - 1600 kr
Børn (under 12 år) - 1400 kr.
Prisen dækker 3 x daglig træning, fuld pension og overnatning
Voksne (ingen træning) - 1400 kr.
Børn (ingen træning)
- 1200 kr.
Prisen dækker fuld pension og overnatning.

Pladser:

Der er 136 pladser på lejren. Disse pladser fordeles efter først-til-mølle princippet,
så det gælder om, at få sig tilmeldt hurtigst muligt.
Indkvartering: 2 & 4 mands værelser.

Betaling:

Danske Bank Reg: 4770 konto nr.: 4772064144 (navn, klub, alder, grad)
SWIFT: DABADKK, IBAN: DK3430004772064144

Tilmelding:

summercamp@jks-danmark.com (navn, klub, grad, alder, mobilnr.).
Børn under 12år KUN ifølge med voksen eller klubansvarlig.
Når din tilmelding og betaling er modtaget, vil du modtage en bekræftelse fra JKS Danmark
på en lejrplads samt program for lejren. Er lejren overtegnet tilbagebetales beløbet.
Ved afmelding af en plads inden 1.juni beregnes et administrationsgebyr på kr. 250,00
Efter 1.juni er alle tilmeldinger bindende.
Sidste tilmeldingsfrist : Senest 1. juni 2018

Spørgsmål:

summercamp@jks-danmark.com
Sovepose eller lagen og sengetøj (dyne,pude og betræk) samt håndklæde SKAL medbringes

Graduering:

Lørdag eftermiddag for både kyu og dangrader (betales på dagen).

Ankomst:

Onsdag, den 04.juli, mellem kl. 13.00 - 14.30

Afrejse:

Søndag, den 08. juli, senest kl. 13.00

Sommerferie og summercamp hører selvfølgelig sammen
se meget mere her: www.jksdanmark.camp
Facebookgruppe her: https://www.facebook.com/groups/404652946285486/

