INSCHRIJFFORMULIER
KYU GRAAD EXAMEN
KARATESCHOOL GOJU-KAI KARATE-DO KEI SHI KAI
Aangesloten bij: IKGA • GKH

Beste karateka/ouders/verzorgers,
Er zijn weer kyu-, slip- en stip-examens voor alle junioren en senioren in onze dojo
Keishikai in gymzaal De Vallei.
De examens voor de 2 groepen junioren en senioren zijn op de gebruikelijke tijden van
17:30 – 18:30 uur voor groep 1 en van 18:30 – 19:30 uur voor groep 2 en de
senioren van 19:30 – 21:00 uur.
Belangrijk!
Op de examendag zelf is het niet meer mogelijk om nog in te schrijven voor het examen. Zonder uitzondering.
Kosten van de examens:

Alle slip examens (geel - oranje – groen-blauw) = € 4,50
10e kyu (witte band met gele slip) = € 4,50
9e kyu (gele band) = € 6,00
8e kyu (gele band met 1 oranje streep) = € 7,00
7e kyu (gele band met 2 oranje strepen) = € 8,00
6e kyu (oranje band) = € 9,00
6e kyu met groene slip = € 4,50

5e kyu (groene band) = € 10,50
5e kyu met blauwe slip = € 4,50
4e kyu (blauwe band) = € 12,50
4e kyu met bruine slip = € 4,50
3e kyu (bruine band) = € 13,50
2e kyu (bruine band met 1 zwarte streep) = € 14,50
1e kyu (bruine band met 2 zwarte strepen) = € 15,50

NB: Het examengeld is exclusief de nieuwe band eventueel behorend bij de kyu-graad. De banden (obi’s) in alle kleuren
kosten: €6,-. Alle slips voor op de banden bij het behalen van een stipexamen zijn gratis

Stip-examen:
Voor kinderen t/m 7 jaar is het verplicht om op te gaan voor een stip-examen alvorens
zij kunnen deelnemen aan een kyu of slip-examen. Zij kunnen examen doen voor een
gele, oranje of groene stip. Om deel te kunnen nemen aan dit examen moeten zij
tenminste 10 lessen hebben gevolgd. Voor kinderen vanaf 8 jaar, is het aan de dojoinstructeur om te beslissen of zij eventueel op mogen voor een kyu-graad.
Strookje plus betaling inleveren in enveloppe o.v.v. naam uiterlijk één week vóór aanvang van de examens. Zonder
betaling worden géén strookjes in ontvangst genomen.

------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij schrijf ik mij in voor het examen op ….- …. - 20…..
Naam: ……………………………………………………………………………
Geb.datum: ……………………………..

Lid: Junior/senior *

Voornaam: ………………………….………………………………………
Huidige graad: ……….. kyu - slip - stip *

Ik doe examen voor: ………………….. kyu - slip - stip * en betaal bij inlevering van dit strookje € …………………………………
Handtekening deelnemer/ouders/verzorgers:..............................................
Datum:............................... Plaats:..............................……………….............

* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

