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INFORMACIJE

(razpored treningov določamo sproti)

Petek, 20. 10. 2017
Nordijski center,
15.00 Sprejem udeležencev

DA, prijavljam se na seminar:
Izpolnjeno prijavnico oddajte trenerju!

Prijave: info@dojo-ancnik.si
www.dojo-ancnik.si

Plačana akontacija 50 EUR (obkroži): DA

NE

Priprave v Planici, 20. - 22. 10. 2017
podpis udeleženca:

Treningi/predavanja od 20. do 22. 10. 2017:

TAIJIQUAN
- prostoročna sestava CMC 37
- sestava z mečem 32 in/ali s sabljo 13
- potiskanje rok - rokoboj | tui shou | wing chun
Tajvan po Tajvanu
- pristop k borenju
- primeri
TAI JI POHOD PROTI TAMARJU
- odvisno od razmer
(samo s pohodniško opremo)
ZABAVA
- igre: go, kitajski šah
- ugibanje skrivnostnega predmeta
- pogovori pod klobukom
Nedelja, 22. 10. 2017
Nordijski center,
14.00 Zaključek | Šurc :)

- kotizacija za seminar v celoti znaša: 150 EUR
- seminarska taksa (vsi treningi) brez namestitve: 60 EUR
- posamezni treninig: 20 EUR
- spremljevalec (2x PP + druženje): 100€
NOVO
Zadnji rok plačila je 10. 10. 2017.
TRR: IBAN SI56 0201 1001 5338 915 (NLB d.d.)
Kotizacija zajema 2x polni penzion (pričnemo z večerjo)
in seminarsko takso.
Za prijave in dodatna pojasnila
pokličite na +386 41 698 856.

DAN D - zadnji rok prijave in plačila:
10. 10. 2017
TO!

Ugibanje skrivnostnega predmeta
Oprema:
oblačilo za BV, trenirka in majice s kratkimi rokavi,
športni copati, sablja in meč za tai chi chuan, palica,
pohodni čevlji, zvezek in svinčnik, dobra volja.

ime in priimek
(tiskano):
e-naslov:
datum in kraj rojstva:
mob. št.:

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za
seminar. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Sodeloval(a) bom na lastno
odgovornost.
Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med seminarjem,
in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo
na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja.
Strinjam se, da Dojo Ančnik & co. uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na
ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na
tem seminarju. Soglašam, da lahko vse podatke iz te prijavnice objavijo v sredstvih
javnega obveščanja in na spletni strani organizatorja, vključno z mojimi fotograjami,
lmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno
dovoljenje.
Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno
škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim
sodelovanjem na seminarju.
Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo
udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje
v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke).
Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št.
20/1998 do 126/2007).

