Perihal

: Undangan

Kepada Yth
Pimpinan Klub Jiu-Jitsu
Di
Tempat
Salam Olahraga,
Bersama ini disampaikan undangan sekaligus pemberitahuan akan diselenggarakannya
TITAN CHALLENGE BRAZILLIAN JIU-JITSU TOURNAMENT 2022, yang Insya Allah akan
diselenggarakan pada:
Hari
Tanggal
Tempat

: Sabtu - Minggu
: 8 – 9 Januari 2022
: The Radiant Hotel & Funtion Halls,
Jl. Bukanagara No. 002 Lembang-Bandung Barat.

Meski suasana di Tanah Air masih di situasi Pandemi COVID-19, namun kami berharap semua
klub Jiu-Jitsu di Tanah Air khususnya di wilayah Se-Jabotabek Bandung dapat berpartisipasi
dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik – baiknya.
Adapun semua persyaratan, program detail acara, pembiayaan, disampaikan pada lampiran
surat ini. Apabila ada informasi lainnya yang bersifat tambahan, akan kami sampaikan
segera.
Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami
Ketua Panitia Penyelenggara
TITAN CHALLENGE
Brazillian Jiu-Jitsu Tournament 2022

Mahesa Arba

KETENTUAN UMUM
TITAN CHALLENGE BRAZILLIAN JIU-JITSU TOURNAMENT 2022
Biaya PENDAFTARAN sebesar Rp 350.000,-.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
SYARAT PESERTA
 Peserta merupakan praktisi cabang olahraga Jiu-Jitsu yang telah mendapat izin
dari pelatih dan didampingi oleh perwakilan Klub/Gym pada saat rangkaian
kegiatan berlangsung (pendaftaran, penimbangan, dan pertandingan).
 Bagi atlet dibawah umur WAJIB didampingi oleh orangtua/perwakilan
keluarga dan wajib mambawa dokumen seperti akta kelahiran bila dibutuhkan
oleh panitia kegiatan.
 Menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat bebas
Covid -19 yang masih berlaku 1x24 jam pada saat kegiatan dilakukan
(terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi).
 Selama kegiatan peserta diwajibkan menggunakan masker yang memenuhi
standart (tidak disarankan berbahan scuba & buff) dan membawa masker
cadangan sejumlah 3 buah untuk 1 hari
 Sanggup mengikuti seluruh acara dengan tertib dan rapi
PENDAFTARAN & PEMBAYARAN
Pendaftaran dimulai 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, secara
online melalui link :
https://bit.ly/RegistrationFormTitanChallangeCompettion
Pembayaran Pendaftaran melalui
BANK CENTRAL ASIA (BCA)
Atas nama
MAHESA ARBA
No rekening : 1280 2106 48
Tel. 0818 599 165

Demikian informasi dan undangan ini kami sampaikan, selanjutnya jika diperlukan
informasi lebih lanjut tentang Sponsorship, pendaftaran, paket akomodasi penginapan dan
pelaksanaan pertandingan, dapat ditanyakan langsung melalui :
Sekretaris Pertandingan
Sdr. ANDRI
Telp. 0856 1400 648

-----------------------------------------------------------------------------------------www.jujitsu.id----------------INFORMASI TAMBAHAN
1. Panitia kegiatan menyediakan paket penginapan Senilai Rp. 700.000,-/peserta/malam.
Biaya sudah termasuk
 Biaya pendaftaran
 Akomodasi Hotel (sharing)
 Konsumsi 3x/hari
2. Adapun paket penginapan (Tanpa biaya Pendaftaran) tersedia di harga Rp. 550.000,-

KELAS YANG DIPERTANDINGKAN

