
KONTA KT
A NDRE EV ENTS 

I 

TAO CENTRET

- Firmaskovtur
- Polterabend
- Familie-komsammen
- Drengerøvstræf
- Foreningsudflugt
- - eller dit  specifikke 

arrangement

Skriv t il per@taocentret .dk 

og book dit  næste 

arrangement!

Tao Centret

Tao Ninja Skole

Orebyvej 12, Eggeslevmagle

4230 Skælskør

per@taocentret.dk

t lf 51 32 59 48

- fordi  leg er vigt igere!

Følg Tao Ninja Skole og Tao Cent ret  på 

Vi glæder os til at høre fra dig!

www.t aocent ret .dk



FØDSELSDAG OG 
KLA SSEA RRA NGEM ENTER PÅ

NINJA  SKOLEN

Ninja Skolen tilbyder 2 modeller, når du 
skal holde et arrangement.

I begge bliver deltagerne introduceret til 
ninjaernes univers med træning og leg.

Begge arrangementer varer 3 timer og 
inkluderer instruktion og klatring på vores 
3 baner. Man sørger selv for forplejning.

Model 1 har instruktør i en time. Pris 1250 
kr op til 25 deltagere. Derudover 50 kr pr 
deltager.

Model 2 har instruktør alle 3 timer og 
udover  træningsbanerne skyder 
deltagerne med bue og pil, leger snigeleg, 
træner med våben og får indblik i 
ninjaernes filosofi og tankegang. Pris 2500 
kr op til 25 deltagere. Derudover 100 kr pr 
deltager.

Book dit  ar rangem ent  på

per@t aocent ret .dk

FOREDRAG        KURSUS

PER NYGA A RD

TAO M A RTIA L A RTS

KA M PKUNST

Træningssystemet i Tao Centret 
hedder Tao Martial Arts og består af 
4 grene:

- Karate
- Kick-boxing
- Tai Chi Chuan 
- Ninja træning

Vi træner ikke for at bekæmpe 
hinanden, men for at blive bedre 
udgaver af os selv. Selvfølgelig 
handler det også om 
selvforsvar, men mere rettet mod 
den kamp der foregår inde i os selv, 
end den udenfor. 

Træningstider og priser kan ses på 

www.taocentret.dk

For virksomheder og institutioner

EMNER

- Selvudvikling
- Sundhed
- Ansvar for eget liv
- Vaner og mønstre
- Tanker og følelser
- Opdragelse
- Kropssprog
- Meditation

Få et skræddersyet foredrag eller kursus 
til jeres organisation ud fra jeres ønsker.

Foredrag og kursus kan eventuelt 
kombineres med en event på Ninja 
Skolen.

Mere info: per@taocentret.dk

www.pernygaard.dk


