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Informatie kyu examens juni 2017.
Maandag 26 juni 2017
van 18:30 – tot ca. 20:00

alle jeugd tot 12 jaar met witte band, gele slip, gele band, oranje slip en
oranje band
Kosten: € 5,00 voor slip of band + diploma
alle jeugd tot 12 jaar vanaf groene slip

Donderdag 29 juni 2017
jeugd van 18:30 tot ca. 20:00
senioren van ca 20:00 : ca,21:30 alle senioren (vanaf 12 jaar)
Kosten: € 7,50 voor band en diploma.
Indien een “dikke” karate band wordt gewenst dan is het examenbedrag jeugd € 7,50 en voor 12 jaar
en ouder € 10,00. Lengte van de band opgeven op het onderstaande aanmeld strookje.
Alleen in overleg met de sensei kan van de tijden worden afgeweken!
Publiek en foto’s/video maken tijdens het examen is toegestaan, mits het examen hierdoor niet wordt
gehinderd. Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
De examenstof is te vinden op www.skel.nl en dan knop Kennisbank.

Regels voor deelname aan het examen.
De karateka moet volledig bij zijn met het lesgeld, dus tot en met juni 2017. Door middel van
onderstaande strook moet de karateka zich aanmelden voor het examen en gelijktijdig het
verschuldigde examengeld (gepast en contant) voldoen. Uiterlijk 1 juni 2017 moet dit in het bezit zijn
van SKEL i.v.m. de voorbereiding.
Ook moet de karateka voldoende aanwezig zijn geweest tijdens de les. Aanwezigheid wordt door de
sensei bijgehouden. Als maatstaf wordt aangehouden minimaal 70%. Je kunt navragen of je voldoet aan
deze eis. Het is niet gebruikelijk dat een slip of band wordt overgeslagen. Dit is alleen bij hoge
uitzondering!
Als er aan bovenstaande NIET wordt voldaan kan de karateka uitgesloten worden van het examen!
Het kan ook zijn dat de sensei adviseert om niet aan dit examen deel te nemen, maar aan het volgende
examen. Hij zal dan uitleggen waarom. Herexamens vinden plaats in september 2017.
Contact.
U kunt altijd contact opnemen met de sensei: info@skel.nl, of 06-538 46 144(ook WhatsApp).

Naam:________________________________________________Betaling van : Euro____________
Geboortedatum:_____________________Nu drager van ____________ slip/band *
Aub naam en geboortedatum duidelijk invullen!
Doet mee aan het examen maandag / donderdag *
*(doorhalen niet van toepassing)

Lengte “dikke” band: _____________ cm
(240/260/280/300/320)

