SHIM kung
sportschool shim kung

Aanvraag kupexamen (s.v.p. volledig invullen)

sk-nummer 13392-

In te vullen door de leerling:
n.t.m.b. paspoort nr

betreft examen datum

trainingsplaats/afdeling
familienaam

voornamen

adres
postcode

woonplaats

telefoon
mobiel nummer

geboortedatum

man / vrouw (doorhalen n.v.t)

sport tang soo do / hap ki do (doorhalen n.v.t)

huidige graad

kup

Het is ondergetekende bekend dat het misbruik maken van Tang Soo Do / Hap Ki Do wettelijk verboden is en dit als zodanig zal
accepteren en respecteren.
Het is ondergetekende tevens bekend dat het niet is toegestaan op welke wijze dan ook, deel te nemen aan Tang Soo Do / Hap
Ki Do trainingen/lessen, demonstraties, wedstrijden of op andere wijze medewerking te verlenen/te hebben elders, zonder hiervoor toestemming te hebben van de leiding van Sportschool Shim Kung. Ondergetekende verklaart tevens goede nota te hebben
genomen van de aan de onderzijde van dit formulier vermelde algemene voorwaarden zoals ook beschreven in de Regelementen.

datum

handtekening

voor de leraar
Het aantal lessen voor examens vanaf de 10e t/m de 5e kup (witte t/m blauwe band) is 24. (voor de jeugd
geldt het dubbele, dus 48) Het aantal lessen voor examens vanaf de 5e t/m de 1ste kup (blauw+witte streep
t/m rood+zwarte streep) is 32. (voor de jeugd geldt het dubbele, dus 64)
Heeft de leerling aan het aantal lessen voldaan? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik acht de waarde inzake aanwezigheid, houding, enthousiasme en techniek van de examenkandidaat als
Gering / Gunstig / Goed / Uitstekend , en beveel hiermede WEL / NIET het examen voor de
kup aan.
algemene voorwaarden:
Dit formulier alsmede het betreffende examengeld zijnde €20,- moet minstens 2 weken voor de examendatum ingeleverd zijn bij de leiding van Shim Kung. Men dient het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van de bond
te hebben voldaan en het bondspaspoort dient op de juiste wijze te zijn ingevuld. Tevens dient men volledig
bij te zijn met de lesgelden. De E.M.T.F en N.M.T.B emblemen moeten aangeschaft zijn en zichtbaar op de
tobok gedragen worden. Herexamen is minimaal na 1 maand mogelijk, indien het advies van de examencommissie niet anders luidt. Indien niet is voldaan aan de genoemde voorwaarden, wordt
de examenaanvraag NIET aanvaard!

