
Informazioni:      Centro Sud                                     Centro Nord  

Maestro V. Russo    338 - 969.21.35                                           Maestro A. Samperi  
Maestro A. Sbano    392 - 451.89.70                                           335 – 531.35.97 
 

    

 

 

               Chief Instructor SKAI 

                 ( Shotokan Karate-Do Alliance International ) 
 

 

 

12- 13  DICEMBRE  2015 

Presso: Impianto Sportivo Istituto  G. Galilei 

 Via Ponchielli – 04100 Latina 

 

        

 

Sabato 12: 

       ore 14:30 – 16:00 Tutti i gradi + istruttori 

       ore 16:15 – 19:00 Cinture nere e marroni 

 

        

 

       Domenica 13: 

       ore 09:00 – 10:30   Tutti i gradi + istruttori 

       ore 10:45 – 12:30    Corso Istruttori/Arbitri 

        

Sessione d’esami per Dan e Kyu  

 

 

Quota Contributo Stage    

€ 50,00 da 15 anni compiuti in poi           (tutti i gradi) 

€ 30,00   fino a 14 anni     (tutti i gradi)  

 

Logistica: 

Park Hotel  via S.S. Dei Monti Lepini  n.  25  -  tel. 0773.24.02.95 

 

  



    
PPAARRKK  HHOOTTEELL  SSEERRVVIICCEE  SSRRLL  --    SS..SS..  ddeeii  MMoonnttii  LLeeppiinnii,,    2255      0044110000  LLaattiinnaa  TTeell..  00777733//224400229955  FFaaxx..  00777733//661100668822  PP..  IIVVAA  000022223300333300559955  

wwwwww..ppaarrkkhhootteell..iitt        iinnffoo@@ppaarrkkhhootteell..iitt  

  

  
      

            LLaattiinnaa,,  llii  1144  nnoovveemmbbrree  22001155  

                                                                                                                                                                                                  SSPPEETTTT..LLEE    SSKKAAII--IITTAALLIIAA  

                                                                                                                                                                                              AAllllaa  ccoorrtteessee  aatttteennzziioonnee  SSEERRGGIIOO  VV..  RRUUSSSSOO  

  

  OOggggeettttoo::  OOFFFFEERRTTAA  SSOOGGGGIIOORRNNOO  GGRRUUPPPPOO  SSTTAAGGEE  KKAARRAATTEE  1122  --  1133  DDIICCEEMMBBRREE  22001155  

  
                            IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’ooggggeettttoo,,  ssiiaammoo  aa  ccoommuunniiccaarrvvii  llaa  nnoossttrraa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aadd  oossppiittaarree  iill  ggrruuppppoo  ddaa  vvooii  

ddeessccrriittttoo  ee  ccoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  ccii  ppeerrmmeettttiiaammoo  ddii  ddaarrvvii  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  aallbbeerrggoo  cchhee  ppoottrreettee  vviissiittaarree  

nneell  nnoossttrroo  ssiittoo  IInntteerrnneett,,  wwwwww..ppaarrkkhhootteell..iitt,,  nnoonncchhéé  llaa  nnoossttrraa  mmiigglliioorree  ooffffeerrttaa..  

IIll  PPaarrkk  HHootteell  èè  uunn  mmooddeerrnnoo  eedd  aaccccoogglliieennttee  aallbbeerrggoo  cchhee  ddiissttaa  ssoollaammeennttee  11,,55  kkmm  ddaall  cceennttrroo  èè  ddoottaattoo  ddii  ttuuttttii  ii  

mmiigglliioorrii  ccoommffoorrtt,,  iiddeeaallee  ssiiaa  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  ddii  vvaaccaannzzee  cchhee  ppeerr  ttuurriissmmoo  dd’’aaffffaarrii..  LL’’aammppiioo  ppaarrccoo  ddeell  hhootteell  ddiissppoonnee  ddii  

mmooddeerrnnee  ssttrruuttttuurree  ssppoorrttiivvee::  llaa  ppiisscciinnaa,,    llaa  ppaalleessttrraa  ccoonn  llaa  ssaauunnaa  ee  ii  ccaammppii  ddii  ccaallcceettttoo  ccooppeerrttoo  ee  ssccooppeerrttoo..  IIll  rreecceennttee  

aammpplliiaammeennttoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  112211  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ccaammeerree,,  ccoonn  uunnaa  ccaappiieennzzaa  ddii  oollttrree  228800  ppoossttii  lleettttoo,,  

ttuuttttee  ddoottaattee  ddii  aarriiaa  ccoonnddiizziioonnaattaa,,  sseerrvviizzii  pprriivvaattii,,  TTVV  vviiaa  ssaatteelllliittee,,  tteelleeffoonnoo  ddiirreettttoo  ee  sseerrvviizziioo  VViiddeeootteeccaa..  IIll  rraaffffiinnaattoo  

rriissttoorraannttee  iinntteerrnnoo,,  ccoonn  ccuucciinnaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  eedd  iill  nnuuoovvoo  rriissttoorraannttee  ppaannoorraammiiccoo,,  rreennddoonnoo  iill  PPaarrkk  HHootteell  llaa  mmeettaa  

iiddeeaallee  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  ddii  bbaanncchheettttoo  oo  cceerriimmoonniiaa..  LLee  rriinnnnoovvaattee  ssaallee  mmeeeettiinngg  ddeell  cceennttrroo  ccoonnggrreessssii,,  ooffffrroonnoo  ssppaazzii  

nnuuoovvii  ee  ffuunnzziioonnaallii..    
TTAARRIIFFFFEE    PPEERR    PPEERRSSOONNAA    AALL    GGIIOORRNNOO  

  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  SSiinnggoollaa  ccoonn  ccoollaazziioonnee  aa  bbuuffffeett  €€..    4433,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  DDooppppiiaa  ccoonn  ccoollaazziioonnee  aa  bbuuffffeett  €€..    3300,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  TTrriippllaa      ccoonn  ccoollaazziioonnee  aa  bbuuffffeett  €€..    2244,,0000  

  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  SSiinnggoollaa  iinn  mmeezzzzaa  ppeennssiioonnee  cceennaa  €€..    5555,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  DDooppppiiaa  iinn  mmeezzzzaa  ppeennssiioonnee  cceennaa  €€..    4455,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  TTrriippllaa  iinn  mmeezzzzaa  ppeennssiioonnee  cceennaa  €€..    3399,,0000  

  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  SSiinnggoollaa  iinn  ppeennssiioonnee  ccoommpplleettaa  €€..    7700,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  DDooppppiiaa  iinn  ppeennssiioonnee  ccoommpplleettaa  €€..    6600,,0000  

  SSooggggiioorrnnoo  iinn  ccaammeerraa  TTrriippllaa    iinn  ppeennssiioonnee  ccoommpplleettaa  €€..    5555,,0000  

  

  PPaassttoo  eexxttrraa      €€..    1166,,0000    
IIll  PPaassttoo  iinncclluuddee::  

  PPRRIIMMOO  PPIIAATTTTOO    --  SSEECCOONNDDOO  PPIIAATTTTOO  ––  CCOONNTTOORRNNOO  ––  FFRRUUTTTTAA//DDEESSSSEERRTT  ––  AACCQQUUAA  ––  VVIINNOO  

  
  

PPeerr  pprreennoottaazziioonnii::  

ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeell    PPaarrkk  HHootteell  

  
PPrreennoottaarree  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  55  ddiicceemmbbrree,,  ddooppoo  ttaallee  ddaattaa  nnoonn  ssii  ggaarraannttiissccee  iill  ssooggggiioorrnnoo..        

http://www.parkhotel.it/
mailto:info@parkhotel.it


                          

 

 

 

     SKAI ITALIA                        SHOTOREIGIKAN             KARATE-DO  GIUSSANO   

Garantisco che tutti gli atleti sono in regola con la certificazione medica  in corso di validità. 

 Responsabile della Associazione  A.S.D.       ………………………………………………………  

Cognome e nome   ……………………………………………………         Firma ………………………………………………………… 

 

SKAI ITALIA  Iscrizione Stage del   12-13  Dicembre2015   

N. Cognome e nome Grado Età Quota  Note:  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.        

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       


