26. Pori Jazz-kendoleiri 13.7.-16.7.2017
Iaidon ja Jodon osalta Jazz-leiriä vietetään tuttuun tapaan treenaten ja kisaten Sunnuntaina
joukkuekilpailujen muodossa. Joukkueet arvotaan paikan päällä eli ei tarvitse etukäteen
stressata joukkueesta.
Opettajat leirillä
Jose Martinéz-Abarca, 5.Dan Iaido
Asko Pitkänen, 5.Dan Jodo
LEIRIOHJELMA
Muutokset mahdollisia

Perjantai 14.7.
08.00-09.30 aamiainen
11.00-13.00 avajaiset + keiko
13.00-15.00 lounas
16.00-19.00 keiko
Lauantai 15.7.
09.00-10.00 keiko yyterissä (säävaraus)
10.30-12.00 aamiainen
12.30-14.30 keiko
14.30-16.00 lounas
17.00-19.30 keiko
20.00-21.30 Illallinen CityLounaassa ja omaa iltaohjelmaa
Sunnuntai 16.7.
09.00-10.00 aamiainen
10.00-11.30 Team taikai Jodo
12.00-13.30 Team taikai Iaido
14.00-15.00 graduoinnit
LEIRIPAIKKA
Porin kendoseuran omalla salilla + naapurisalit, Satakunnankatu 32
MAJOITUS
Porin kendoseuran omalla salilla + naapurisalit, Satakunnankatu 32.
HINNAT
● Koko leiri (pe-su): 70€ // Junnut alle 15v 60€
● Yksittäinen päivä (pe,la,su): 45€ / vrk // Junnut alle 15v 20€ / vrk
● Yksittäinen päivä (to): 15€ // Junnut alle 15v 10€
● Junnujen omaiset 20€/vrk sisältäen yöpymiset ja aamiaiset
● Lounaat 10€/vrk, mahdollisuus lounaaseen on perjantaina ja lauantaina
● Lauantai-illan ruokailu 15€

Koko leirin hintaan sisältyy leirin ajan yöpymiset ja aamiaiset, mutta ei lounaita eikä
lauantain illallista.
ILMOITTAUTUMINEN 9.7. Mennessä
Ilmoittautuminen alkaa 12.6. ja kestää 9.7. asti Porin kendoseuran sivujen kautta ->
Porin kendoseura -> Tapahtumat -> Jazz-leiri: http://daikumakenkai.fi/?page_id=49
MAKSAMINEN
Eräpäivä: 9.7. (maksun näyttävä seuran tilillä 11.7.)
Tilinumero: 570081-418545
IBAN : FI85 5700 8140 0185 45
BIC : OKOYFIHH
Viite: 20103
Summa: leirimaksu käyttäen viitettä.
Muistathan käyttää viitettä kun maksat. Ole hyvä, äläkä maksa mitään ilman viitettä.
Huom: Graduointimaksut hoidetaan kendoliiton hintojen mukaan käteisellä paikan
Päällä.
Ilmoittautumisen yhteydessä ei tule erillistä laskua, vaan leirimaksu maksetaan
omatoimisesti suoraan tilille.
AAMIAISET, LOUNAAT JA LAUANTAIN ILLALLINEN
Kaikki järjestetyt ruokailut järjestetään Poridojon naapurissa CityLounaan tiloissa,
osoitteessa Satakunnankatu 38. Aamiainen on saatavissa perjantaina, lauantaina ja
sunnuntaina ja se kuuluu leirin hintaan.
Saatavissa on edellisten vuosien tapaan lounas joka sisältää salaatin, pääruuan,
jälkiruuan ja leivät sekä ruokajuomat. Lounaan hinta on 10€ ja se on saatavissa
perjantaina ja lauantaina. Lounasmenu julkaistaan myöhemmässä vaiheessa. Lauantai
iltana on myös mahdollisuus illalliseen CityLounaan tiloissa.
GRADUOINNIT
Graduointiin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella kuin leirillekin. Graduointiin
ilmoittautuvat tarvitsevat suosittelijan omasta seurastaan.
Graduointien hinnat ovat seuraavat:
6.-1.kyu: 20 euroa
Graduoinnit maksetaan paikan päällä käteisellä.
PERUUTUKSET
Veloituksetta 10.7. mennessä. Sen jälkeen veloitetaan puolet osallistumismaksusta ja
varatut ruokailut.
Sydämellisesti tervetuloa leirille!
Lisätietoa: daikuma.info @ gmail.com

