Shin Tài Ryu (心泰流)

Lage Mierde: 01-02-2019

Rooster oefenbijeenkomsten
Elke vrijdag:

19.00 uur Jiu jitsu;
20.00 uur Bugu jitsu, leraren en vrij trainen.

Nambuhan Kobudo en Iai jitsu in overleg met Mark.

Als je een keer niet kunt trainen laat dit dan even weten door te mailen, bellen of via
Whatsapp. Let er wel op dat je alleen examen kunt doen als je minimaal 80% van de
lessen aanwezig bent geweest (zie het Exameneisen boek). De aanwezigheid wordt
(weer) geregistreerd.

Vrij trainen
Deelnemers van de Shin t’ai ryu kunnen vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur tijdens
de Bugu jitsu les vrij trainen. Dit kan aangezien de oefenruimte groot genoeg is. Uiteraard
mag de les niet worden verstoord. De aanwezige leraar zal hierop toezien en handelen.
Daarnaast bent je vrij om te trainen maar zult je zelf een geschikte ruimte en tijdstip
moeten regelen. Door gebruik van de Whatsapp is afstemming en daarmee kostendeling
te realiseren.

Bijdragen in de onkosten en examenbijdrage
Oefenbijeenkomsten
De bijdrage in de onkosten wordt gedaan per half jaar op de tweede oefenbijeenkomst van
het semester. U betaald met de zogenaamde ‘Japanse methode’: de bijdrage doet u in
een Japans gesloten couvert die de dojo voor u klaar liggen en vermeld uw naam en
leskeuze.

De bijdragen in de onkosten:
a. Jeugd Jiu jitsu tot en met 12 jaar: € 110, per half jaar;
b. Shin t'ai ryu Jiu jitsu (alle graduaties): € 175, per half jaar;
c. Shin t'ai ryu Bugu jitsu, Iai jitsu en Nambuhan Kobudo: € 175, per half jaar;
d. Eenmaal b. en eenmaal c.: € 300, per half jaar.
Eénmalige inschrijfbijdrage (met deelnemerskaart): € 15,.
De kosten zijn lager dan voorheen vanwege, onder andere, een tegemoetkoming in de
parkeerkosten.

Examenbijdrage
De examenbijdrage en de formaliteiten moeten uiterlijk twee weken voor het examen
voldaan zijn. Als u daaraan voldaan heeft kunt u meedoen aan het examen (zie het
Exameneisen boek).
Deelnemers en graduatiekaart (eerste kaart gratis): € 5,
Kyugraden (aantekening in graduatiekaart): € 15,
Dangraden (Japanse mokuroku): € 30,
In het midden van elk semester (november/december of april/juni) worden alle deelnemers
beoordeeld op hun vaardigheden. Als de meesterleraren denken dat iemand op examen
kan, wordt een voornemen tot bevordering gepubliceerd op het mededelingenbord in de
dojo. De examens worden afgenomen door de leraren met altijd een meester als getuige.
Ook levenspartners en/of ouders zijn uitgenodigd om naar de examens te komen.

Vakanties
Wij hanteren de vakanties zoals die aangegeven zijn door het ministerie voor onze regio
en voor het voortgezet onderwijs.

Boeken
De boeken die uitgegeven worden door de Shin t’ai ryu kunt u kopen op www.lulu.com (via
zoeken naar de betreffende boektitel). Er zijn ook boeken die alleen geleverd worden aan
deelnemers. Deze bestelt u via het familiehoofd.

