Zondag 30 juni organiseert Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do Nederland een buitentraining in de Loonse
en Drunense Duinen. Wat we daar precies gaan doen is nog een verrassing, maar zorg dat je erbij bent!! Deze
activiteit is tevens de afsluitende activiteit van de stichting voor dit karateseizoen.
Bij deze activiteit hebben we voor de niet-karateka’s (bijvoorbeeld ouders, broertjes en zusjes) een wandeltocht van
1 tot 1½ uur door de Duinen o.l.v. een professionele natuurgids georganiseerd. Hiervoor is aanmelding ook nodig!
In tegenstelling tot andere activiteiten dien je je voor deze activiteit vooraf in te schrijven en de deelnameprijs te
voldoen. Dus schrijf jezelf snel in bij je karateleraar!
Let op: bij slecht weer gaat de activiteit NIET door en word je hiervan via e-mail op de hoogte gebracht!

Datum: zondag 30 juni 2019 van 9:45-13:00 uur
Locatie: Loonse en Drunense Duinen, we verzamelen IN KARATEPAK (of je karatepak meenemen) op de
parkeerplaats voor Bosch en Duin, Schoorstraat 50, 5071 RC Udenhout
Deelnameprijs: € 5,- (leden Stichting, die dus een BLAUW paspoort hebben mét jaarzegel 2019) / € 7,50 (nietleden Stichting) / € 2,- (natuurwandeling), alle deelnameprijzen zijn inclusief 1 consumptie
Deelname is geheel op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of
vermissing van kleding of andere voorwerpen.
Voor meer informatie over de stichting en het Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do zie onze website (shitoryu.nl). Check deze alsmede onze
Facebookpagina (facebook.com/dentoshitoryuNL) regelmatig om op de hoogte te blijven van onze activiteiten!



Volledig invullen in blokletters en met de deelnamekosten (€ 5,- / € 7,50 / € 2,-) inleveren bij je karateleraar
Voor- en achternaam:

_________________________________________________________________

M/V

Lid stichting (ja of nee): _____________________________________ Leeftijd: __________________________
Graad die je nu hebt:

________________________________ Aantal deelnemers natuurwandeling: _________

E-mailadres:

_________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________________________________

Doet mee aan de buitentraining op zondag 30 juni in de Loonse en Drunense Duinen.
Opgeven na 22 juni is niet mogelijk!



