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 2016ספטמבר  –סמינר טאי צ'י עם מאסטר צ'ן בינג 

 לוח שיעורים

 

 

 

שיקולים מקצועיים מספר נרשמים לשיעור,  -ייתכנו שינויים בתכנים ובמיקום השיעור בהתאם למשתנים כגון
 .  וכיו"ב ם, אילוצי מזג אוויר, תנאים ביטחוניישל המאסטר

 בהקדם האפשרי. בתכנית הסמינר הצוות המארגן מתחייב להודיע לנרשמים על כל שינוי 

 

 6.9שלישי  
 ת"א

 7.9רביעי 
 ת"א

 8.9חמישי 
 ת"א

 9.9שישי 
 ת"א

 10.9שבת 
 ירושלים

 10:00-12:00 בוקר

עמידה וטווית 
 המשי
 חלק א'

פארק הירקון 
 ת"א

10:00-12:00 

 תבנית ראשונה
 אי לו"לאו ג'יה "

 דגשים חלק ב'
הירקון פארק 

 ת"א

10:00-12:00 

 "פה ג'ין"
תרגול עקרון 
 הכוח המתפרץ

פארק הירקון 
 ת"א

9:30-11:30 

 צ'י גונג
פארק הירקון 

 ת"א
)פיקניק משותף 
 לאחר השיעור(

8:00-9:30 

עמידה וטווית 
 המשי

גן הוורדים 
 ירושלים

 צהריים

 הפסקה הפסקה הפסקה

13:00-14:00 

שיעור טאי צ'י 
 פתוח

 ללא תשלום
טליה  בהנחית
 קו

פארק הירקון 
 ת"א

10:00-12:00 

 תבנית ראשונה
 "לאו ג'יה אי לו"

 דגשים
גן הוורדים 

 ירושלים

 14:30-16:00 אחה"צ

עמידה וטווית 
 המשי
 חלק ב'

פארק הירקון 
 ת"א

14:30-16:00 

 תבנית ראשונה
 "לאו ג'יה אי לו"

 אפליקציות
פארק הירקון 

 ת"א

14:30-16:00 

 תבנית ראשונה
" אי לו לאו ג'יה"

 סיכום-
 תיקוניםשאלות+

פארק הירקון 
 ת"א

15:00-17:00 

 תבנית שניה
 אר לו"לאו ג'יה "

 )למתקדמים(
 פארק הירקון

 ת"א

15:30-17:30 

 פושינג הנדס
 סטודיו ירושלים

 16:30-18:30 ערב

 תבנית ראשונה
 "לאו ג'יה אי לו"

 דגשים חלק א'
פארק הירקון 

 ת"א

17:00-19:00 

 פושינג הנדס
 ת"א בני דןאולם 

17:00-19:30 

 צעדים בטאי צ'י
 אולם בני דן ת"א
לאחר השיעור: 

הדגמה של 
 מאסטר צ'ן בינג
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 מחיריםהרשמה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (06/08/16 -ה חודש לפני תחילת הסמינר )עדעד  לנרשמים יתאפשר מוזל מחיר מוקדם*

 1609/09/את יום שישי  כולל נואי רישום חד יומי**

 

 . שיעור מוגבל בהתאם לתוכן השיעור ולמיקומו מספר המשתתפים בכל  -שימו לב

 אנא מהרו להירשם ולשריין את מקומכם מראש.
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 אופן ההרשמה: 

 משותף.  הרשמה מקוונת דרך קובץ גוגל

 בקישור הבא: ולהירשם ניתן להיכנס 

http://goo.gl/forms/OC6diXUtRnprCkHw2 

 

 :אמצעי תשלום

 מזומן או צ'ק.

 

 אופן התשלום: 

לגבי מועד ומקום טלפונית או דרך הדואר האלקטרוני ניצור עמכם קשר  אנולאחר ההרשמה 
 התשלום.  גביית

 

 ביטול: נהלי

 .החזר מלא -ממועד תחילת הסמינר  חודשביטול עד . 1

דמי  10%ייגבו  –ביטול במהלך החודש שלפני תחילת הסמינר ועד שבוע לפני תחילתו . 2
 .ביטול

דמי  30%  ייגבו–שלפני תחילת הסמינר ועד יום תחילת הסמינר  השבועביטול במהלך . 3
 .ביטול

 .אין החזר –ביטול במהלך ימי הסמינר . 4

 

 טליה קו. -, ניתן לפנות לתלמידתו של מאסטר צ'ן בינג בישראלנוספת בכל שאלה

 www.taliakav.comאתר:  / taliakav8@gmail.com מייל:  / 3859506-052טלפון: 

 נשמח לראותכם 

mailto:taliakav8@gmail.com
mailto:taliakav8@gmail.com
http://www.taliakav.com/

