OKINAWA GOJU RYU KARATE DO KYOKAI

NIDOSHINKAN SHIBU Dojo





沖縄剛柔流空手道会二道心館支部道場

SPORT & KARATE CENTER
"KARATE 4 ALL - SPORT 4 LIFE"

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2022/2023
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tréninky se platí formou členských příspěvků, které se platí za školní rok (10 měsíců) nebo pololetně (5 měsíců). Pololetí se dělí na období od
září do ledna a od února do června. V období prázdnin se tréninky nekonají. Platbu za první pololetí proveďte na základě vystavené fakturaci
klubem nejpozději do 31. října, za druhé pololetí nejpozději do 28. února.
Noví členové platí jednorázové zápisné 200,- Kč oproti vyplněné přihlášce. Zápisné slouží jako zkušební doba pro nové členy, s možností neplatit
ihned plné či poloviční členství. Následně se tato částka odečítá od vybraného členství ve fakturaci.
Platba zápisného se provádí hotově společně s vyplněnou přihláškou. Pro lepší evidenci platba zbytku členského příspěvků je možná pouze na
základě fakturace klubu. V případě vystavení faktury pro zaměstnavatele nebo pojišťovnu kontaktujte trenéra!
Z členského poplatku je hrazeno nájemné za prostory, pojištění dětí formou členské známky u Českého svazu karate a trenérské zabezpečení.

NIDOSHINKAN Dojo z.s., Dunajská 41, Brno 62500, IČ: 270 31 993

Organizátor

Variabilní symbol
Jméno vkladu

200,-

Zápisné do klubu

35 – 48 05 93 02 97 / 0100

Číslo účtu

ČLENSTVÍ V KLUBU
platba při nástupu

14 dní na zkoušku + dárek navíc

rodné číslo dítěte / cvičence

Základní členství

5.000,-

Závodní členství

4.000,-

2x týdně trénink dle rozpisu

jméno a přijmení dítěte - (karate, SP)*

při účasti min. na 6 soutěží za rok

* za jménem uveďte jeden z uvedených, karate nebo SP (sportovní přípravka)

školní rok

školní rok

2.700,-

školní půl rok

2.200,školní půl rok

Platby jsou vybírány v těchto termínech za účelem úhrady nájmu za cvičební prostory. Za nedodržení termínu splatnosti může být účtovat jednorázový poplatek 200 Kč za každý měsíc prodlení, proto prosíme o včasnou úhradu poplatků. Výše poplatku nemá vliv na dlužnou částku.
Uhrazení poplatku za členství na účet organizátora, plátce souhlasí s platebními podmínkami. Veškeré platby za členství jsou nevratné a plátce
bere tuto skutečnost na vědomí. Klub poskytuje slevu na sourozence pro bližší info kontaktujte trenéra!

CO POTŘEBUJI NA TRÉNINK
Lekce karate jsou určeny pro všechny děti od 5 do 15 let věku. Sportovní karate pak od 7 do 23 let a jde zejména o
trénink dětí, které se připravují na závody ve sportovním karate (kata a kumite).
Na první trénink přijďte ve sportovním oblečení, ať si můžete trénink hned vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že cvičíme v tělocvičně
kde není měkký povrch (tatami), lze cvičit s obuvi, i když se karate cvičí bez obuvi.
Sebou nezapomeňte na trénink: sportovní oblečení a neperlivé pití, cvičí se bez obuvi, ale lze použít i lehkou sportovní obuv.
Přijďte na jakýkoliv trénink dle rozpisu v úterý nebo čtvrtk. Trenér Vám pomůže vyplnit přihlášku a zodpoví případné otázky.
Těšíme se na Vás!

TRÉNINKOVÝ ROZPIS

ZŠ LABSKÁ 27, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC (vchod do tělocvičny bočním vchodem z ulice Oderská)

NOVÁČCI KARATE ≤ 7.Kyu

POKROČILÍ KARATE ≥ 6.Kyu

Úterý 17:30-18:45 děti od 5 do 12 let
Čtvrtek 17:30-18:45 děti od 5 do 12 let

18:30-20:00 od 12 do 23 let
Úterý
Čtvrtek 18:30-20:00 od 12 do 23 let

Více informací naleznete na www.karate-brno.cz nebo telefonu +420 602 547 505 - Pája nebo +420 608 805 405 - Jarek.

PARTNEŘI

