Procedure kyu-examens
Shotokan Karate Dojo Oss

Beste leden,
Dag en tijdstip van aanvang van de examens worden op de site, per mail en in de Dojo
aangekondigd. Het examen is in onze dojo Zaal Hoefeind-Oost I tenzij anders aangekondigd.
Op de examendag
Een kwartier voor het examen (08:45), dat om negen uur begint, dien je aanwezig te zijn in de zaal.
Als je een paspoort hebt lever je dit op de dag zelf in en betaalt dan ook het examengeld van € 5,--.
Wanneer je slaagt voor je examen krijg je een nieuwe kleur band, als dat van toepassing is.
Graag gepast geld meenemen!
Stages
Wanneer je voor de bruine band op examen gaat dien je gelijktijdig met je aanmelding ook je
stageformulier in te leveren. Dit stageformulier kun je vinden op http://www.karate4all.nl of
http://www.karateoss.nl onder ‘Downloads’ of kun je aanvragen bij de secretaris.
De stages regel je met Senta Lauterslager (0412-644 406). Doe dit direct na het lezen van dit bericht.
Opgeven voor het examen
Onderstaand formulier, in overleg met je trainer, volledig ingevuld opsturen naar de secretaris. Dus
niet inleveren bij je trainer! Minimaal drie weken voor de examendatum inleveren. Als je dit niet op tijd
inlevert kun je niet op examen! Deze tijd hebben we nodig om banden te bestellen, formulieren te
regelen etc.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SKDO

Aanmeldingsformulier
kyu-examens
Shotokan Karate Dojo Oss

AANMELDINGSFORMULIER KYU-EXAMENS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Wil op examen voor ( aankruisen wat van toepassing is):

wit (8e kyu)
wit (8e kyu) met gele slip
geel (7e kyu)
geel (7e kyu) met oranje slip
oranje (6e kyu)
oranje (6e kyu) met groene slip
groen (5e kyu)
groen (5e kyu) met blauwe slip
blauw (4e kyu)
blauw (4e kyu) met bruine slip
1e bruin (3e kyu)
2e bruin (2e kyu)
3e bruin (1e kyu)

Nog geen karatepaspoort (aankruisen als dit van toepassing is)
Handtekening (bij minderjarigheid) van één van de ouders / verzorgers:
__________________________________________ Datum: _____________
Dit formulier dient drie weken voor de examendag bij de secretaris te zijn. (Dus niet aan de
trainer of iemand anders!!). Het adres van de secretaris is op deze site te vinden.

