Členské poplatky
Platné od 1.9.2018

BANKOVÉ SPOJENIE:
TATRA BANKA a.s.,
ČÍSLO ÚČTU:
SK47 1100 0000 0026 2523 1617
SWIFT:
TATR SK BX
IBAN:
SK47 1100 0000 0026 2523 1617
VARIABILNÝ SYMBOL:
“dátum narodenia v tvare
DDMMRRRR”
POPIS TRANSAKCIE:
“MENO PRIEZVISKO”

Školné v Aikido dojo Trnava (ďalej ADT) je hradené formou ročného
členského príspevku. Členské príspevky sa platia vždy mesiac dopredu, najneskôr
do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Členské poplatky je možné platiť mesačne,
štvrťročne, polročne alebo ročne s predstihom (u detí je možná mesačná, polročná /
5 mesiacov/ alebo ročná /10 mesiacov/ platba), v hotovosti – pokladníkovi ADT,
priamym vkladom na účet ADT pomocou „vkladových lístkov“, bezhotovostným
bankovým prevodom alebo platobnou kartou cez platobný portál ADT. Bankové
spojenie: TATRA BANKA a. s., č. účtu: SK47 1100 0000 0026 2523 1617. Prvé
2 tréningy sú zadarmo na skúšku. Ďalšieho cvičenia je možné sa zúčastniť len v
prípade uhradeného školného.
Člen ADT musí zaplatiť školné aj v prípade dlhodobejšej neprítomnosti. Ak
cvičenec nastúpi do ADT v polovici mesiaca, je povinný uhradiť plnú výšku školného
za príslušný mesiac. To sa týka aj už registrovaných cvičencov, ktorí sa nezúčastnia
mesačného cvičenia v plnej dĺžke trvania.
Člen ADT má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa vekovej
a technickej príslušnosti, viď. rozvrh ADT. ADT si vyhradzuje právo na zmeny
v rozvrhu. Za tréningy, ktoré odpadnú z dôvodu štátnych a cirkevných sviatkov,
školských prázdnin alebo z dôvodu konania sa letnej aikido školy, ADT neposkytuje
náhradu.

Korešpondenčná adresa:
Aikido Dojo Trnava
Orolská 1, 917 01, Trnava
IČO: 36093271
DIČ: 2021526672
DOJO (telocvičňa):
Plaváreň ZÁTVOR
Rovná 9, 917 01, Trnava
M +421 903 951 568
M +421 905 352 542
AikidoDojoTrnava@gmail.com
www.adt.aikidosaa.sk

Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej SAA) je podmienkou
na cvičenie v ADT, člen ADT je povinný uhradiť členský poplatok SAA
najneskôr tri mesiace od získania členstva v ADT. Toto členstvo oprávňuje
zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN.

Deti (6-8 r.), (9-11 r.), (12-14 r.)
25,- EUR/ 1 mesiac
100,- EUR/ 5 mesiacov
200,- EUR/ 10 mesiacov
Rodičia s deťmi (od 5 r.)
Rodinná platba. Platí pre ľubovoľný počet členov rodiny.

50,- EUR/ 1 mesiac
200,- EUR/ 5 mesiacov
400,- EUR/ 10 mesiacov
Dorast a dospelí (od 15 r.)
30,- EUR/ 1 mesiac
75,- EUR/ 3 mesiace
150,- EUR/ 6 mesiacov
300,- EUR/ 12 mesiacov
Cena jedného tréningu 5,- EUR

