
OGÓLNE INFORMACJE 

 

1.TRENINGI MIĘDZY ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA A NOWYM ROKIEM 

 

Proponuję łączone treningi dla wszystkich grup juniorów. 

 

27.12. (wtorek) 17:30 – 18:30 i 18:50 – 19:50 – TRENING BEZ BRONI 

28.12. (środa) 18:50 – 19:50 

29.12. (czwartek) 17:30 – 18:30 i 18:50 – 19:50 

Podczas nocowania z piątku na sobotę będą jeszcze dwa treningi: w piątek 

wieczorem i sobotę rano. 

 

W sumie wychodzi 7 treningów. Nie ma szkoły więc dziecko będzie musiało 

gdzieś rozładować swoją energię po świętach. Może ją równie dobrze rozładować 

w dojo. Jest to też propozycja skierowana do osób, które mają słabszą frekwencję 

i mogą nadrobić zaległości. 

 

Każdy przychodzi na zajęcia wedle własnego uznania. Jeśli ktoś wyjeżdża proszę 

się nie martwić, że nagle będzie miał siedem nieobecności. Grupie początkującej 

wypada planowo jeden trening, a grupie średniozaawansowanej  

i zaawansowanej po dwa i jeśli kogoś nie będzie siłą rzeczy będę musiał wstawić 

nieobecność. Treningi podczas nocowania traktowane są jako bonus. Obecność 

na dodatkowych treningach nie anuluje poprzednich nieobecności tylko będzie 

liczona normalnie do ogólnej frekwencji. 

 

Treningi dla pozostałych grup zgodnie z planem. 

 

2.NOCOWANIE W DOJO 

30.12.2022r. (piątek) dla juniorów z grupy początkującej, średniozaawansowanej  

i zaawansowanej; zrobimy sobie Sylwestra przed Sylwestrem :) 

 

Szczegóły zostaną podane po świętach. Zdradzę tylko, że podczas nocowania 

będzie kręcony film. 

 

3.OPŁATY ZA TRENINGI PO NOWYM ROKU 

Informowałem wcześniej, że będą zmiany. Przepraszam, że akurat w takim 

momencie się to dzieje, bo to słaby „prezent pod choinkę”. Obiecałem,  

że przysiądę do regulaminu, niestety udało mi się tylko poprawić ceny, są one 

dostępne na stronie. Muszę jeszcze doprecyzować pewne rzeczy. Mam nadzieję, 

że zrobię to na spokojnie po Świętach a jeszcze przed Nowym Rokiem. 

Dopracowany regulamin będzie dostępny na stronie. Zostanie również 

wydrukowany i przekazany wszystkim ćwiczącym w dojo (po egzemplarzu  

na rodzinę). 

 

 Marcin Wolski 

 Reidokan Dojo Cho 

 

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 506 382 357 


