
 

                                                                                                                         

              

              

     

     

     

     

     

         

         

         

          

 

    2016-17   לוח חופשות ומועדים

   .החסיר שספורטאי אימונים עבור התקזזות אין, לוח החופשות לפי מחושב החודשי התשלום

 בהם ניקח חלק. הג'ודו, נפרסם על אירועים איגודמ ובהתאם למידע שיתעדכןלקראת המועדים הנ"ל,  *
בו   – ביום זה הכוונה לקיים אימונים גם בימי חג, אלא אם מתקיים אירוע ג'ודו  -במתכונת חג** אימון 

 מיד.אנו מלווים את הספורטאים. בכל מקרה, ניידע מראש, ת
 

 

 ! רב שלום ודוקה'הג והורי ודוקה'לג
 

 .הבאה עלינו לטובה לעונת ומוכנים בחופש שנהניתם מקווים, הפעילות נפתחת שנת
 ".ודו'ג ראק" למשפחת הבאים ברוכים: החדשים למצטרפים

 

                                          :לאימונים חודשי תשלום
      ₪ 160          -אימון אחד בשבוע

      ₪ 250        -בשבוע שני אימונים
   
 :תוספות

 

  הזמנת המאמן. לפי   - שישי ימי            ₪ 150      נבחרות אימוני
  + 2007מיועד לשנתונים  –ראשון  ימי         ₪ 150  אימון מתקדם

 

     :הנחות
 .לאח השני )באימונים החופפים( הנחה 10%  תינתן במועדון אח עבור   *

  .אח לכל - הנחה 10% תינתן במועדון אחים 3 של במקרה**  
  

 .הג'ודו ודו,  כנדרש בענף'ג ראק להיות חבר בעמותת כל ג'ודוקא על
 

 לעונה. ₪ 200החברות בסך: 
  קבוע, תעריף החברותה .רישום לאיגוד הג'ודו כוללת, בין היתר, בעמותה החברות

  .2016-17 לעונת תקף     . העונה במהלך למצטרפים גם
      

החל מהאימון   יוסדר האימונים עבור התשלום  :התשלום והסדרי הרשמה נהלי
 .בחודשו חודש תשלום .  איןלכל העונה, כמפורט בטופס ההרשמהמראש  ,השני

 .בהקדם יש למלא ולהחזיר - תשלוםהסדר אופן הרשמה ו דף בזאת מצורף
 

                      ששולמה מראש היתרה החודשיתתוחזר  ,העונה סוף לפנישל סיום פעילות  במקרה
 במרץ בלבד. 30 -ה עד

   .כתובה הודעה מרגע חלוהפסקת הגבייה ת ביטול
 

נבקש לקבל מידע רלוונטי: רפואי/ קוגנטיבי/ התפתחותי/ תרופתי וכו' של ילדכם,  
 .בהתאם למען הבנת תמונה כללית ומתן מענה לצרכים

 
שנתי של המועדון,  הענקת דרגות יתקיים אירוע  שנה,לקראת סוף – מעברי חגורות

 בקירוב. ₪ 100 : ההשתתפות חובה לצורך עלייה בדרגה. עלות
וגדולים יותר, לעשות בדיקת   2007על הספורטאים, משנתון  – בדיקות ספורט

 ספורט לפי חוק הספורט במכון מורשה.  
             

 למפעילי האירועים. בעלות נוספת ,במהלך העונהאירועים נוספים 
 

במהלך עונת הפעילות יתקיימו מס' תחרויות, השתתפות בהתאם לגיל   - תחרויות
 לפי התוכנית השנתית המתוכננת. מידע יפורסם בהמשך.

 אלא זכות!    –השתתפות בתחרות אינה חובה 
 .  בהתאם לאופי התחרות ורמת רשמיותה.₪ 80-120עלות לתחרות: 
    לאומי / בין לאומי, בהתאמה לגיל ורמת הספורטאי. יפורסם  מחוזי /  מחנות אימונים:
 .כל פעילותפני מידע רלוונטי ל

 

 שנה ספורטיבית מוצלחת ומהנה לכולנו.

 0528720325 אמיר  |  052-5495553 רחלי |    amirklein9@gmail.com-רחלי ואמיר קליין

חזרה לפעילותהערותמועדיוםתאריך

תחילת שנת הפעילותחמישי1.9.16

יום רביעי  5.10.16אין אימוניםראש השנהראשון - שלישי2-4.10.16

יום חמישי 13.10.16אין אימוניםיום כיפורשלישי - רביעי11-12.10.16

יום רביעי 26.10.16אין אימוניםסוכותראשון - שלישי16-25.10.16

יום שני 2.1.17אימונים במתכונת חגחנוכהשני - ראשון26.12.16-1.1.17

יום שלישי 14.3.17אימונים במתכונת חגפוריםראשון - שני12-13.3.16

*אימונים במתכונת חגפסח- לפני ערב חגראשון - ראשון2-9.4.17

יום רביעי 19.4.17אין אימוניםפסח- חג וחול המוועדשני - שלישי10-18.4.17

ערב יום השואהראשון23.4.16

ערב יום הזיכרוןראשון30.4.16

יום רביעי 3.5.17אין אימוניםיום הזיכרון וההעצמאותשני - שלישי1-2.5.16

ל"ג בעומרראשון13-14.5.16

יום שישי 2.6.17אין אימוניםשבועותשלישי - חמישי30.5-1.6.16

יתקיימו אימונים בשעות שונות - תצא הנחיה

יתקיימו אימונים בשעות שונות - תצא הנחיה

 אימונים כרגיל

בחודש אוקטובר נגבה רק חצי  

חודש בשל החגים )נפרסם  

 מערכת אימונים לחודש זה(.


