ІНФОРМАЦІНИЙ ЛИСТ
щодо проведення заходу
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА - КІОКУСІН 2019»

1. Місце проведення.
Оздоровча база відпочинку імені М.В.Башкірова (Миколаївська область,
Березнегуватський район, с. Біла Криниця).
2. Термін проведення.
o день заїзду
понеділок «11» липня 2019 з 12:00 год. до 16:00 год.
o день від'їзду неділя
«17» липня 2019 з 11:00 год. до 13:00 год.
3. Програма школи.
o 11-15.07.2019 навчально-тренувальний збір, суддівський семінар, стандартизація
техніки кіокусін відповідно до вимог KWF;
o 14-15.07.2019 всеукраїнський чемпіонат Першість України з кіокусін в розділі
«Ката»;
o 16.07.2019 відбудеться атестація на учнівські(кю) та майстерські ступені(дан).
4. Фінансові умови.
o Цільовий внесок за участь у школі з кожного учасника складає 2400 грн.
/організація яка подала заявку на участь у школі із збільшення до цільового
внеску отримує 120 грн. (для використання в статутній діяльності організації) за
кожного учасника який фактично прибув для участи у школі/;
o Цільовий внесок за участь у школі з тренера-викладача складає 1200 грн.;
o Пільговий цільовий внесок за участь у школі з спортсмена (також його тренера)
якими на протязі 2018-2019 років мають вагомі спортивні досягнення складає
0 грн. Згідно рішення Президії Федерації пільгові умови для наступних осіб Корольов Роман, Галімон Юрій, Буренко Ігор, Божко Євген, Кульчицька Анна,
Пулін Дмитро;
o Цільові внески пов’язанні з участю у атестації визначаються згідно Положення
про сплату членами Федерації членських внесків.
5. При внесені цільового внеску організатор забезпечує:
o проживання та 3-х разове харчування;
o медичне забезпечення;
o навчально-тренувальний процес;
o участь у всеукраїнському чемпіонаті в розділі «Ката»;
o футболка
o проїзд (м.Миколаїв - с. Біла Криниця, с. Біла Криниця - м.Миколаїв).
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6. Кожному учаснику при собі необхідно мати:
o медичний допуск, страховий поліс;
o KWF паспорт та членську картку;
o чисту форму (догі) з символікою кіокусін, поясом відповідного ступеню;
o захисні засоби (шолом, пахова раковина, накладки на голінь, перчатки);
o лапи та інші засоби для відпрацювання ударної техніки;
o спортивний костюм, кросівки - кеди,
o головний убір (кепка, панамка).
7. Термін подання заявок:
o попередню заявку подати до 10.06.2019;
o попередню заявку скласти згідно зразка та заповнити українською мовою;
o попередню заявку направити на електронну адресу:
kwf.kyokushin.ua@gmail.com;
o додаткову інформацію можливо отримати за контактним телефоном
(067) 79 21 275
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