ADATLAP 2020
A Szervezet neve:
A Szervezet vezetője:
A Szervezet helyettes vezetője:
Tagok száma (fő):
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Honlap és/vagy közösségi média:
E-mail:

Állandó program helye:

Állandó program ideje:

SB23/2020

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:
Seizan Karate-Do Sportegyesület
Haas Zoltán
Körmendy Zsófia
85
2315 Szigethalom, Deák Ferenc u. 13.
ua.
20/433-7638
www.seizan.hu
www.facebook.com/SeizanKSE
seizankse@gmail.com

1. Széchenyi István Ált. Isk. - Szigethalom, Thököly
u. 37.
2. Narancsliget Óvoda - Szigetszentmiklós,
Narancs u. 5., Csépi út 186.
1. hétfő, szerda, péntek: 17:15-20:15
2. szerda 15:30-16:30, csütörtök 15:30-16:30

A Szervezet célja:

Egészséges életmódra nevelés és a harcművészet megszerettetése. Általános koordinációs és kondícionális képességek
fejlesztése. A tömegsport és verseny igények kielégítése. Csapatépítés, olyan közösség felépítése és megtartása, ahol
mindenkinek helye és szerepe van, korra, nemre, képzettségre, képességre való tekintet nélkül, mert a karate mindenkié.

A Szervezet besorolása (kérünk egy
típust aláhúzni):

Család, gyermek, ifjúság;

Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc;

Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub;

Természet-, környezet-, állatvédelem;

Egyéb, éspedig:
Bíróság által bejegyzett szervezet:
Bíróság megnevezése:
Bírósági nyilvántartási száma:
Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bank megnevezése:

igen
Pest Megyei Bíróság
TE 3077
1996
18691425-1-13
10100826-45856900-01000006
Budapest Bank

nem

A Szervezet bemutatkozása, közlendői: 1994-ben indult a karate Szigethalmon, '96 óta Seizan néven és egyesületi formában dolgozunk. Bár nem elsődleges cél a

versenyeztetés, eredményesen veszünk részt kisebb-nagyobb országos rendezvényeken. Egyesületünk egyik fő rendezvénye az
idén 20 éves Halom Kupa, ahol utánpótlás, haladó, és parakarate versenyszámok is megjelennek, így kerekeszszékes,
látássérült, tanulásban akadályozott és értelmi sérült versenyzőink is vannak. Nyári táborunkat évek óta Tatán tartjuk, ezen felül
egész évben több tábort és olyan rendezvényt tartunk, ahol a családtagokat is szeretettel látjuk.

Éves program:

január: felnőtt tábor Csákányospusztán
február: Halom Kupa 2020
március: megemlékezés és tábor
április: tavaszi tábor
május: nemzetközi szeminárium Taksonyban
június: tanévzáró bemutató és Sportnapközi

július: nemzatközi edzőtábor Horvátországban
augusztus: felnőtt és gyerek edzőtábor Tatán
szeptember: nyílt edzés és tagtoborzó bemutató
október: őszi tábor és Seizanween
november: Sziget Kupa és Gankaku Kupa
december: évzáró bemutató, téli tábor és vizsga

Egyéb:

Szeretettel várunk minden érdeklődőt edzéseinken. Az első hét díjmentes, családoknak további
kedvezményeket nyújtunk.
2020. január 21.

