Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan vabi na:

Seminar mojstra Chen Ziqiang-a od 12.-14- marca 2016

Za tiste, ki učitelja še ne poznate... Mojster Chen Ziqiang je član dvajsete generacije
družine Chen z resnično impresivno genealogijo: njegov oče je velemojster Chen
Xiaoxing, njegov stric velemojster Chen Xiaowang in njegov praded sam legendarni
Chen Fake. Kljub temu pa je postal tekom zadnjih dvajsetih let Chen Ziqiang v svetu
Chen taijiquan-a priznan zgolj zaradi lastnih dosežkov. Od svojih dvajsetih let dalje
se je namreč – v skladu s tradicijo borilnih veščin – meril na uradnih in neuradnih
turnirjih in si izboril nešteto zmag in z njimi pridobil sloves ognjevitega borca. Je
glavni trener v Šoli taijiquana v Chen vasi, ki jo vodi skupaj z očetom, Chen
Xiaoxing-om.

Kot vsako pomlad, bomo torej tudi v letošnjem marcu vadili s Chen
Ziqiang-om, ki bo z nami že četrto leto zapored, tokrat od 12. do 14.
marca.
Izkoristite priložnost za delo z mednarodno priznanim mojstrom in
vrhunskim pedagogom ter obiščite njegovo predavanje o Chen
taijiquan-u!
Program tokratnega seminarja bo naslednji:
● sobota, 12. marec 2016 od 10.00 do 12.30 in od 14.00 do 16.30: stara forma,
prva rutina (Laojia Yilu)
● nedelja, 13. marec 2016 od 11.00 do 13.30: stara forma, prva rutina (Laojia
Yilu)
● nedelja, 13. marec 2016 od 16.00 do 19.30: nova forma, prva rutina (Xinjia
Yilu)
● ponedeljek, 14. marec 2016 od 18.00 do 21.00: Chen 48 meč.
Kraj seminarja: OŠ Franca Rozmana-Staneta, Prušnikova 85,
Ljubljana-Šentvid
Cena:






celoten seminar: 165 eur,
sobota + nedelja: 125 eur,
sobota ali nedelja + ponedeljek: 85 eur,
sobota ali nedelja: 65 eur,
posamičen 3 oz. 2.5-urni blok: 35 eur.

(Dijaki, študentje, upokojenci, brezposelni in dva ali več ožjih družinskih članov
imajo 25% popust.)
Torek, 15. marec 2016 od 18.00 do 20.00
Chen Ziqiang predava o Chen taijiquan-u!
Lokacija: Center 3Vitana, Avčinova 15, Ljubljana (Zupančičeva jama).
Podrobna tema bo sporočena naknadno.
Namesto vstopnine bomo zbirali prostovoljne prispevke za katere pričakujemo

da se bodo gibali do največ 10 evrov.
NAČIN PLAČILA
Kot veste smo letos začeli z brezgotovinskim poslovanjem zaradi uvedbe
davčne blagajne. Zato morate za svojo udeležbo na seminarju nakazati
kotizacijo v potrebnem znesku, ki je razviden iz vabila in je odvisen od števila
treningov za katere se prijavljate. Ob prihodu na prvi trening boste prinesli
potrdilo o vplačilu, ki ga je potrebno nakazati na TRR društva:
IBAN: SI56 6100 0001 2347 186
BIC BANKE: HDELSI22
IME IN NASLOV PREJEMNIKA:
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CHENJIAGOU TAIJIQUAN,
Glogovica 21, 1296 Šentvid pri Stični
NAMEN PLAČILA: KOTIZACIJA ZA MARČEVSKI SEMINAR 2016

Kotizacijo nakažite najkasneje do sobote, 05.03.2016.
Če se ne udeležite seminarja vam bomo nakazan denar vrnili le v primeru da
je razlog neudeležbe višja sila.
Vse informacije: biljana.dusic@aditi.si, / lazo.dragan@gmail.com

