D O J O K A P T O L - H E I WA
U Zagrebu, 13. kolovoza 2016.

ZAMOLBA
Poštovani,
Udruga Dojo Kaptol - Heiwa već 27 godina djeluje u Zagrebu (pod različitim imenima, Nanbudo klub Kaptol, Nanbudo klub Malešnica - Kaptol i sl.), promovirajući vrijednosti nanbudo vještine. Članica je Svjetske
nanbudo federacije (WNF).
Članovi kluba višestruki su prvaci Hrvatske i osvajači brojnih odličja na prvenstvima u inozemstvu, odnosno na europskim i svjetskim prvenstvima. U klubu se radi sa svim uzrastima, od najmlađih do rekreativnih
uzrasta zrelije dobi. Programi nanbudo vještine u tom su smislu prilagođeni individualnim potrebama svakog pojedinog vježbača. Klub okuplja sedamdesetak članova i djeluje u tri sekcije, u Zagrebu u Španskom,
pored Samobora i na Sveučilištu u Zagrebu.
Odnedavno je program nanbudo vještine uvršten kao službeni program u TZK hodogram Sveučilišta u Zagrebu, a dio je i interdisciplinarnog sveučilišnog kolegija Sport u kulturi Dalekog istoka.
Svake godine u prosincu u Zagrebu klub organizira veliki međunarodni seminar nanbudo vještine. To je
tradicionalni seminar koji se već niz godina održava u Zagrebu, no posljednjih je nekoliko godina poprimio
uistinu velik međunarodni karakter. Seminar se održava pod vodstvom tehničkog direktora Svjetske nanbudo federacije g. Yoshinaa Nanbua iz Japana te uz predstavnike, vježbače, velikog broja europskih i vaneuropskih zemalja, odnosno nacionalnih federacija. Primjerice, prošlih su godina na seminaru sudjelovali
vježbači iz Kameruna, Maroka, Francuske, Finske, Slovenije, Norveške, Škotske, Japana, BIH, Mađarske,
Italije, Švicarske itd.
Za redovite aktivnosti kluba, potrebna nam je financijska pomoć, zbog čega Vas molimo za bilo koji oblik
donacije ili sponzorstva. Svaka donacija je dobrodošla, a logo Vaše tvrtke bit će stavljen na naš web.
U ime svih članova i poklonika Kluba unaprijed zahvaljujemo na
razumijevanju i srdačno Vas pozdravljamo,
Leo Rafolt, tajnik
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