Shin tai ryu

心泰流

Wekenlijkse oefenbijeenkomsten:
Jiu jitsu
Donderdag 20.00-21.00 uur
Shin tai ryu Jiu jitsu kyugraden & Jeugd Jiu jitsu - weerbaarheid van 8 tot en met
12 jaar en Jiu jitsu voor hoge graden (leraren Mark Sterke en Corné van de
Sanden).
Bugu jitsu
Donderdag 19.00-20.00 uur
Leraren training (leraar Mark Sterke) en Bugu jitsu (alle graden, leraar Erik-Jan
Martens).
Nambuhan Kobudo: Sho sho ryu Yawara en Muhen yogan ryu Bo jitsu
Zondag 10.00-11.00 uur op afspraak
Leraar Mark Sterke
Shin tai ryu Iai jitsu & Nito jitsu
Zondag 11.00-12.00 uur op afspraak
Leraar Mark Sterke
Bij trainingsweekeinden etc. vervalt de training met restitutie.
De bijdragen in de onkosten (met ingang van het nieuwe seizoen):
Inschrijfbijdrage is eenmalig bij aanmelding € 25,-, voor inschrijfformulier klik hier.
a. Shin tai ryu Jiu jitsu (alle graduaties): € 199,- per half jaar.
b. Shin tai ryu Bugu jitsu, Iai jitsu en Nambuhan Kobudo: € 249,- per half jaar (1
les bijeenkomst)
c. Jeugd Jiu jitsu € 135,- per half jaar (1 les bijeenkomst; 8 tot en met 12 jaar)
d. Zelfverdediging (12 lessen meedoen) € 135,-

Vrije training (op afspraak en intekenen in het logboek dat in de dojo aanwezig is):
gratis
Tweemaal a.: € 332,- per half jaar
Eenmaal a. en eenmaal b.: € 375,- per half jaar
De bijdrage in de onkosten wordt gedaan per half jaar op de eerste
oefenbijeenkomst van het semester en voor de zelfverdedigingscursus in geheel
voor de cursus. U betaald met de zogenaamde ‘Japanse methode’: het geld doen
in een Japans gesloten couvert met uw naam.
Inhalen van oefenbijeenkomsten kunt u regelen met een van de meester-leraren
(geen extra kosten).
Deelnemers van de Shin tai ryu kunnen altijd als er geen lessen zijn,
GRATIS, trainen in de dojo!
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, ligt in de dojo).
Deelnemers- en graduatiekaart (eerste kaart bij het eerste examen is gratis): € 5,Kyugraden (aantekening in graduatiekaart): € 22,Dangraden (Japanse mokuroku): € 36,De Shin tai ryu-ha stichting is een organisatie zonder winstoogmerk.
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