SHITO-RYU KARATE-DO
De club is aangesloten bij de: Sportdienst Gent, Vlaamse Karate Federatie (VKA multistijl),
Sport Vlaanderen, Shito Kai België, World Shito Kai Federation.
Lidgeld, verzekering en trainingen zijn als volgt:
KINDEREN 7-12 jaar*

€120❖
per jaar

€70 halfjaarlijks

VERZEKERING*

€30
per jaar

NIET halfjaarlijks

VANAF 13 jaar

€160❖
per jaar

€90 halfjaarlijks

Lidgeld Shito Kai België
inbegrepen

Lidgeld Vlaamse Karate
Federatie Multistijl inbegrepen.

Lidgeld Shito Kai België
inbegrepen

ZONDAG
van 9-10u voor 7-9j.
van 10-11u voor 10-12j.
in de danszaal

*de verzekering is verplicht

VRIJDAG
van 21u-22u30 &

DINSDAG
van 17-18u in de danszaal of
van 18-19u in de
gevechtssportzaal (parallel les)
*het geboortejaar is bepalend

ZONDAG
van 11u-12u30
in de danszaal
DINSDAG
van 19u-20u30
in de gevechtssportzaal

Shito Kai Gent geeft een korting op het jaarlidgeld voor een tweede gezinslid. Anderzijds zijn we ook UiTPAS
partner. Ben je inwoner van Gent, Merelbeke of Destelbergen en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming,
leefloon of schuldbemiddeling? Dan krijg je met je UiTPAS 80% korting op je jaarlidgeld (niet halfjaarlijks en niet
cumuleerbaar met de clubkorting voor een tweede gezinslid).
Wil je graag meer info over UiTPAS dan kan je terecht op: https://uitin.gent.be/uitpas

We gebruiken zowel de danszaal als de gevechtszaal van LAGO Rozebroeken. De danszaal is boven,
links van de rest’eau. De gevechtszaal vind je via de trap naar beneden, op het einde van de gang. Je
kan de gele lijn op de muur volgen.
Inschrijven kan pas na gunstig advies van de sensei via: www.karate.gent/inschrijven.html. De eerste keer
wordt het verzekeringsgeld samen met het lidgeld gestort met de naam van de karateka in de
mededeling. Nadien word je per mail verwittigd om lidgeld en/of verzekering apart of samen te betalen.
Als de inschrijving volledig in orde is ontvang je een badge (op de linkermouw, onder de schouder
plaatsen), een clubboekje en aanwezigheidskaart, een VKF vergunningsboekje.
De kledij bestaat uit een witte karate-gi met gordel en voor de jongens een kruisbescherming.
Decathlon verkoopt degelijke karatepakjes voor kinderen (Outshock 200 van 110-150 cm).
Betere pakken (Arawaza, Shureido, Tokaido) en accessoires kan je goedkoper via de club bestellen!
Surf naar www.karate.gent/accessoires.html om het club T-shirt, rugzak, sporttas of andere te zien.
CONTACT
Secretariaat Shito Kai Gent
Beelbroekhof 15, 9040 St.-Amandsberg
0486 58 79 04 (sensei Kris)
info@shito-kai-gent.be
Bankrekening: BE09 0018 3358 7057

De trainingskalender op de website is steeds up-to-date,
raadpleeg hem regelmatig of abonneer je er op!
Volg: www.youtube.com/user/ShitoKaiGent
Like: www.facebook.com/shitokaigentkaratedoclub
Sluit je aan bij de FaceBook groep:
“Leerlingen Shito Kai Gent” voor het meest recente nieuws.

