Sesja egzaminacyjna dla dzieci sobota - 9 czerwca 2018
DOJO OCHOTA – ul. Pruszkowska 13
Zdający: dzieci z dojo OCHOTA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że egzaminy dla dzieci ćwiczących w naszym klubie będą odbywały się
według następującego planu:
Egzamin na pas:

Godzina egzaminu

Godzina rejestracji

3 belki + 4 belki (żółte)

8.30 – 9.30

8.00 - 08.30

5 belek (żołte)

9.30 - 10.30

8.45 - 9.15

Żółty pas

10.30 - 11.30

9.45 - 10.15

Pomarańczowy

11.30 - 12.30

10.45 – 11.15

Zielony / Niebieski / Brązowy

12.30 - 14.00

11.30 – 12.15

Informacje na temat przebiegu egzaminów:
1. REJESTRACJA: po przyjściu do klubu, przed egzaminem, rodzic/opiekun:
- wpisuje imię i nazwisko dziecka do protokołu egzaminacyjnego
- wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości: 30 zł.
- składa legitymację CAA POLSKA (czerwona legitymacja – obowiązkowo)
Dzieci nie posiadające legitymacji – mogą je zakupić przy rejestracji na egzamin. Koszt – 20 zł.
BARDZO prosimy o przyniesienie gotówką „odliczonej kwoty” i nie przelewanie jej na konto.
2. Przy rejestracji konieczne będzie również okazanie dowodu wpłaty bieżącej składki członkowskiej (oraz
ewentualnych zaległości) o ile nie uzgodniono inaczej z p. Izą Bilnik.
3. W celu usprawnienia przebierania się bardzo prosimy, żeby dzieci przyniosły ze sobą torby sportowe
lub plecaki, do których włożą swoje ubrania i pozostawią je w szatni. Pozwoli to ograniczyć
zamieszanie z poszukiwaniem ubrań.
4. W czasie trwania egzaminu dzieci nie będą mogły opuszczać sali egzaminacyjnej.
5. Rodzice chcący oglądać lub rejestrować egzaminy, będą mogli wejść na salę egzaminacyjną. Prosimy
jednak wziąć pod uwagę fakt, że miejsce na widowni będzie ograniczone. Fotografowanie i filmowanie
może się odbywać tylko „z brzegu maty”, bez wchodzenia pomiędzy zdających.
6. Dzieci, które z ważnych powodów (wyjazd, choroba) nie będą mogły wziąć udziału w egzaminie, będą
zdawały egzamin w terminach dodatkowych lub w sesji zimowej (grudzień)
7. Każdy egzamin zostanie potwierdzony certyfikatem.
BELKI I PASY
BELKI są w cenie egzaminu – do odebrania na miejscu po egzaminie
PASY – będą do kupienia na miejscu.(cena 20 zł)
Uprzejmie prosimy o nie spóźnianie się na egzamin, stosowanie do poleceń instruktorów i wyrozumiałość:) Ze
swojej strony dołożymy starań, żeby egzaminy przebiegły sprawnie i szybko.

