Next Level är ett träningsläger för dig som vill ytterligare upp en nivå
i din träning, oavsett om du är motionär eller elit.
Next Level bygger på ett helhetskoncept men första lägret kommer
att ha inriktning kamp & teknik och allt som rymmer inom området.
Ett ypperligt tillfälle att träna och träffa likasinnade.
Lägret kommer att ledas av Arto Alahäivälä, 6 Dan, landslagstränare
och Isabelle Schander, 2 Dan, aktuell Europa och Världsmästarinna.

Boka din plats redan idag
Varmt välkommen

DATUM
6-7 oktober 2018

PLATS
Rosenborgshallen/Täljehallen
Rektorsvägen 4, 15240 Södertälje

FÖR VEM?
12 år och äldre och innehar graden 8kup eller högre.

KOSTNAD
Priset för lägret är 400kr och betalas i samband med anmälan.
Kostnaden är den samma för dig som deltar praktiskt eller bara som åskådare.

ANMÄLAN ENSKILT
Anmälan sker endast digitalt via www.kicksport.se.
Betalning sker via kort, Klarna eller Swish.
Länk till anmälan här >>

SAMLAD ANMÄLAN VIA SIN KLUBB
Anmälan klubbvis sker digitalt via www.kicksport.se.
Betalning sker via kort eller faktura.
Vid samlad klubbanmälan skickas namnlista med namn, ålder och grad till
info@tkdakademin.se.
Länk till anmälan här >>

SISTA ANMÄLNINSGDAG
Ingen sista anmälan finns utan först till kvarn principen gäller.

UTRUSTNING
Medtag rena och strukna dräkter, full sparringutrustning, vattenflaska och
anteckningsblock.

VILLKOR
Återbetalning vid avbokning sker enligt:
- Innan den 6 september, 100%
- Mellan 7-20 september, 50%
- Efter 20 september ingen återbetalning

BOENDE
För er som önskar övernatta i vår lokal på Höglandsvägen 9 A är detta möjligt, skicka ett
mail till info@tkdakademin.se för att boka plats för boende.
Andra alternativ till boende
Scandic Skogshöjd >>
Scandic Södertälje >>

GPDR
Arrangörsföreningen är Taekwon-Do Akademin Södertälje IF tillsammans med TaekwonDo Akademin IF.
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och delar aldrig dina personuppgifter
till andra parter. Vi tillämpar de regler RF, Svenska ITF Förbundet och Taekwon-Do
Akademin har när det gäller personuppgifter.
Att delta på Next Level är helt frivilligt och därför går anmälan under avtal och allmän
intresse vilket betyder att vi efter lägret kommer att publicera en rapport och foton på
NEXT LEVEL Facebook-sida, arrangörsföreningens Facebook-sida och hemsida samt på
SIF:s Facebook-sida och hemsida.
Dina personuppgifter och anmälan raderas omedelbart efter lägret.
Läs mer här hur Taekwon-Do Akademin hanterar personuppgifter här >>

FRÅGOR
Arto Alahäivälä
076-0003552
info@tkdakademin.se

SCHEMA LÖRDAG 6/10
09:00-09:15 - Registrering
09:15-12:00 - PASS 1
12:00-14:30 - Lunch
14:30-16:30 - PASS 2
16:30-16:50 - Paus
16:50-18:00 - PASS 3 - Svartbälten endast

SCHEMA SÖNDAG 7/10
10:00-12:00 - PASS 4
12:00-14:00 - Lunch
14:00-16:00 - PASS 5

