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pořádá   

  

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ 

SEMINÁŘ ITF 
 

který bude vést osobně  

 
viceprezident a předseda technické a vzdělávací komise ITF 

Sasong HWANG HO-JONG 

 

 
 

 
 

Sasong Hwang Ho-jong je otcem českého taekwonda ITF. 
 

Významný úspěch a pokrok českého taekwonda, které se 
stalo pod jeho vedením jedním z nejlepších na celosvětové 

scéně, je právě jeho zásluhou. 
 

Na technickém semináři bude sasong Hwang Ho-jong 
vyučovat kompletní koncepci taekwonda. 

 
 

 
 

 

Přijeďte oslavit 58. výročí založení 
taekwonda  

 
Třeboň, 12. – 14. dubna 2013 

 
 
 
 

Místo:  
Lázně Aurora, Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň, www.aurora.cz 
 

 
Poplatky: 
4. – 1. kup       30 € + 800 Kč 
I. a II. dan       80 € + 800 Kč (50 € + 800 Kč držitelé ITF průkazů) 
III. dan a vyšší    165 € + 800 Kč (100 € + 800 Kč držitelé ITF průkazů) 

http://www.aurora.cz/


Program semináře: 
 

pátek, 12. dubna 
17:00 – 20:00 hod.   seminář 
 

sobota, 13. dubna 
09:00 – 12:00 hod.   seminář 
13:00 – 14:00 hod.  registrace na seminář 
14:00 – 17:00 hod.   seminář 
17:00 – 17:30 hod.   registrace na zkoušky na technické stupně dan 
17:30 – 18:30 hod.  bazén pro účastníky semináře 
od 19:30 hod.   banket se sasong Hwang Ho-jongem (v ceně semináře)     
 

neděle, 14. dubna 
09:00 – 12:00 hod.   seminář 
13:00 – 13:45 hod.  registrace na zkoušky na technické stupně dan 
od 14:00 hod.  zkoušky na technické stupně dan 
 
 
Ubytování: 
Hotel Bohemia-Regent, k dispozici 25 míst, nutno rezervovat do 15. března 2013 (později není 
kapacita zaručena) 
cena za osobu na dvoulůžkovém pokoji se snídaní 490,- Kč, příplatek při požadavku na využití 
pokoje jen jednou osobou (single use) 390,-Kč (omezená kapacita) 
www.bohemia-regent.cz  
Internát SOŠ Oděvní, nutno rezervovat do 29. března 2013 (později není kapacita zaručena) 
cena za osobu (pouze ubytování bez stravy) 250,-Kč, možnost stravování v hotelu Bohemia-
Regent 
Kontakty na rezervaci ubytování: přednostně e-mailem: info@trebonlazne.cz nebo případně 
telefonicky: 702 00 22 66 (Jana Oušková), 602 17 99 69 (Zdeněk Chaloupka) 
 
 
Strava: 
Je možné zakoupení stravy v hotelu Bohemia-Regent: 120,-/snídaně, 130,-/oběd, 130,-/večeře 
 
 
Přihláška: 
Pokud se chcete zúčastnit, zašlete, prosím, nejpozději do 31. března 2013 přihlášku na e-mail 
technicke@taekwondo.cz 
 
 
 
Organizátor:  
Technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF, technicke@taekwondo.cz 
 
 
 

 

Těšíme se na Vás v Třeboni! 
 

http://www.bohemia-regent.cz/
mailto:info@trebonlazne.cz

