..
..
..
..
.

Budai Harcmüvész S.E.
Kyokushin Karate Szakosztály

1016 Budapest, Naphegy u. 49.
Tel: 06-30/93-12-580
E-mail: mrfris@t-email.hu
Web: www.tigrisdojo.hu

Támogatói felkérés
2010-10-26

Tisztelt Vincze József polgármester úr! Tisztelt Képviselı testület!
Engedjék meg, hogy egy komoly, helyi sportesemény megvalósításához kérjük támogatásukat:
Megkeresésünk oka, hogy az évente megrendezésre kerülı, Szövetségünk hivatalos
versenynaptárában szereplı

Mikulás Kupa’2010 Kyokushin Karate Felnıtt Országos Verseny
ez évben ALSÓNÉMEDIBEN a Sportcsarnokban kerül megrendezésre. A eseményünkön az egész
országból ( és már a környezı régiókból is ) kb. 110-150 Karatéka vesz részt, az ıket kísérı sok
hozzátartozón kívül nagy létszámú nézısereget és több prominens vendéget is várunk, ami az egyik
komoly reklámtényezı a Nagyközség számára is.
Eddigi versenyeinket olyan kisebb adottságú termekben rendeztük, ami már nem felel meg az
igényeknek és örömmel kaptam javaslatot tanítványomtól.
Klubunk egyik lelkes és tapasztalt tagja-régi tanítványom-, ismert helybeli lakos, Györgyövics
Attila, akinek vezetésével új Karate csoportot indítását tervezzük itt és a környékben. Gondolom
Önöket is foglalkoztatja a helyi sportélet fellenditése, a fiatalok értelmes és hasznos
elfoglaltságra szoktatása, ami egyben önvédelemre, kitartásra, a többiek megbecsülésére is
nevel. Ennek a csoportnak a beindításához lenne remek alkalom a verseny sikeres tetı alá
hozatala, beharangozása.
A Kyokushin Karate az egyik legerısebb harcmővészeti stílus, kiterjedt országos háttérrel rendelkezik,
komoly a fegyelmezı hatása, jól levezeti az agresszivitást a helyes csatornákba, önbizalmat ad,
megtanít a helyes önértékelésre, a fiatalok körében emiatt igen népszerő. Országos híreinkrıl a
www.kyokarate.hu oldalon olvashatnak bıvebben.
Az eseményhez méltó színvonalas megjelenés miatt rengeteg költség merül fel, ezért fordulok
Önökhöz:
- a Csarnok terembérleti díjának átvállalását kérve, így a belépés díjmentes lenne
-, a helyi Hírmondó újságban egy alkalommal egy hirdetés díjától szíveskedjenek eltekinteni,
hogy minél szélesebb rétegekhez eljusson a híre.
A rendezvényünk 2010 December.04.-én szombaton lesz.
Referenciáink: http://www.tigrisdojo.hu oldalon olvashatóak.
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