Sim Uu –leiri Klaukkalassa 3.-5.5.2019
Tervetuloa kevään 2019 Sim Uu –kutsuleirille Klaukkalaan!
Leiri on suunnattu vähintään vihreän vyön (6.kup) omaaville lapsille ja
vähintään keltaisen vyön (8. kup) omaaville nuorille ja aikuisille (yli 12v.).
Taekwondo Suomessa ja Klaukkalassa 40-vuotta! Vuonna 1979 Dae Jin Hwang toi
taekwondon Klaukkalaan. Kevään leirin ohjaajina on taitajia Suomesta ja
Tanskasta, mm. Mestari Dae Jin Hwang 9., Mestari Ko Tai Jeong 9.dan (Tanska) ja
Benny Faarvang 7.dan (Tanska) sekä muita opettajia.
Leiri alkaa perjantaina mustavöisten harjoituksilla, muille leiri alkaa lauantaina. Harjoitusten
lisäksi ohjelmassa on lauantaina yhteistä illanviettoa illallisen merkeissä. Leirin päätös on
sunnuntaina klo 13:30.
Harjoitus- ja leiripaikkana toimivat Klaukkalan koulu, Kuntotie 1, 01801 Klaukkala sekä
Urheilupuiston koulu, Kisatie 2, 01801 Klaukkala.
Keltaisen tai keltavihreän vyön (8-7 kup) omaaville alle 13-vuotiaille taekwondokoille
järjestämme yhden oman harjoituksen lauantaina myöhemmin tarkennettavana ajankohtana.
Harjoitus on maksuton, ilmoittautumiset samalla lomakkeella kuin muutkin ilmoittautumiset.

Alustava leiriohjelma (päivitetään):
Perjantai 3.5.2019
19:30 – 21:00

Klaukkalan koulu
Erikoistreenit daneille

Lauantai 4.5.2019
8:45 – 9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 17:00

Klaukkalan koulu
Ilmoittautuminen
Harjoitukset
Lounas porrastetusti
Harjoitukset

Sunnuntai 5.5.2019
10:00 – 13:30

Klaukkalan koulu
Harjoitukset

Ryhmäjako ja
harjoitusaikataulu
tarkentuu myöhemmin.

Leiripaketin hinta:

60 € / henkilö. Laskutus seuroittain, eräpäivä 30.4.2019.
Leirimaksu sisältää lounaan lauantaina.
Vain lauantai 55€/henkilö (sis. lounaan).

Illallinen lauantaina: Break Sokos hotelli Flamingon ravintolassa. 25 € / henkilö (sitova
ennakkovaraus leiri-ilmoittautumisen yhteydessä). Leiri + illallinen
laskutetaan seuroittain ilmoittautumisten perusteella, eräpäivä
30.4.2019. Illallisen menu vahvistetaan lähempänä ajankohtaa. Illallisen
jälki-ilmoittautumishinta 30€.
Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisaika huhtikuun alusta 14.4.19 asti.
Ilmoittautumislomakkeen nettiosoite päivitetään
leirikutsuun viimeistään huhtikuun alussa.
Ilmoittautumiset ja laskutus seuroittain.

Jälki-ilmoittautuminen leirille:

14.4.2019 jälkeen leirin hinta 70 € / henkilö.

Lisätietoja:

klaukkalantaekwondory@gmail.com

Hannu Johansson, puhelin 044 – 241 3384 (iltaisin)
Anne Salminen, puhelin 040 – 336 0016 (iltaisin)
Majoitus:

Alla hotellitarjous, osoite ja hinnat. Jokainen varaa majoituksen itse.

Varauksen yhteydessä maininta “Klaukkalan Taekwondo”
HUOM! Majoituskiintiö on voimassa 5.4.2019 saakka, johon mennessä varaukset tulee tehdä. Tämän
päivämäärän jälkeen huoneet vapautuvat yleiseen myyntiin normaalilla hinnalla.
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, langaton internetyhteys (Wi-Fi). Huonehintaan sisältyy S-bonukset.
Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Jokainen majoittuja
vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksymme käteisen, pankkikortin tai luottokortin. Varaus on
vahvistettava luottokorttitiedoilla.

Päivitetty 16.3.2019. Muutokset mahdollisia.

