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2018
Sporthal De Stroekeld, Rijssen

wit/geel, geel, geel/groen, groen, groen/blauw, blauw en blauw/rood
uiterlijk inleveren en betalen:
maandag Rijssen 5 november
dinsdag Holten 6 november
woensdag Markelo 7 november
vrijdag

Wierden 9 november

Naam: .......................................................................................................................
Lidnummer TBN:...............................................................................................................
Adres :......................................................................................................................
Postcode/Woonplaats :....................................................................................................
Geboortedatum:................................................................................................................
Telnr:.................................E-mail:........................................................................................
Ik heb de ................................band en ga op voor de...............................band.
Partner eenstapssparring............................................

geen partner

Hulp nodig bij theorie i.v.m. dyslexie en/of leesmoeilijkheden
Indien geslaagd ........................... band bestellen, maat...........(optioneel)
Onderstaande in te vullen door voorzitter examencommissie of hulpouder.

Band • 7,-

Band tweekleurig • 8,-

Gekleurde tape •1,-

Examengeld • 5,- betaald.
TBN paspoort ingeleverd.
Jouw examentijd wordt zo spoedig mogelijk op de site aangegeven!!
Wij kunnen geen rekening houden met individuele wensen van examenkandidaten. Als jouw prioriteit deze
dag ergens anders ligt dan kunt je beter meedoen met de volgende examendag.

uiterlijke inleverdatum vrijdag 9 november 2018.

Inschrijven examens:
Examenformulieren dienen volledig ingevuld op de daarvoor vermelde datum te worden
ingeleverd.
Tegelijkertijd moet het TBN paspoort worden ingeleverd en het examengeld worden betaald.
Heb je het examenformulier te laat ingeleverd, of het examengeld niet betaald, dan kan er
geen examen worden afgelegd.
Als je de band niet betaald hebt, wordt deze NIET besteld.
Wanneer je gezakt bent krijg je het geld van de band terug.
Je dient 15 minuten voor aanvang van je examen aanwezig te zijn.
Ben je te laat, dan mag je geen examen meer doen.
Ben je niet aanwezig of te laat, dan krijg je geen examengeld terug.
Als je wegens ziekte, ongeval of andere vormen van overmacht verhinderd bent om het
examen bij te wonen, laat dat je trainer dan zo snel mogelijk weten.
Ouders moeten tijdens het examen op de tribune plaatsnemen.
Iedere examenkandidaat dient de praktijk en theorie behorende bij de band/slip
te leren en kan dit vinden op www.tkdolthuis.nl.
Als je “geen partner” invult, krijg je van ons een passende partner toegewezen.
Op deze regels worden GEEN uitzonderingen gemaakt.
Kun je het formulier niet op 1 van deze data inleveren, dan alles in een gesloten envelop aan de trainer geven, uiterlijk vrijdag 17 november 2018.
Indien deze regels niet toereikend zijn, wordt verwezen naar het examenreglement.

