
 

Informace o placení členských příspěvků na další sezónu 
 
Každý člen naší školy je povinen platit členské příspěvky. Členem se musí stát každý začátečník nejpozději 

v druhém kalendářním měsíci své účasti. Počet tréninků není limitován a platí se za členství a ne za počet 

odcvičených lekcí. Pokud svoji neúčast dopředu omluvíte, můžete uhrazené měsíční školné využít na jiné platby. 

Každý hradí pouze jeden z následujících typů členských příspěvků, a to vždy za dražší skupinu, kterou 

navštěvuje (např. mimopražský člen, který dochází také v Praze, platí pražské příspěvky): celoživotní členství, 

roční předplatné, měsíční školné, měsíční zvýhodněné členství, udržovací členství nebo pravidelná úhrada 

soukromých lekcí. Úhradu provádějte na náš školní účet nebo v hotovosti učitelům a asistentům na trénincích. 
 

Číslo účtu školy  2982742001/5500  
 

Členské příspěvky v Praze mimo 

Prahu 

Skupiny ve školkách a 

Paraplíčko 

měsíční zvýhodněné školné 

(inkaso) 

500 Kč 400 Kč 300 Kč 

měsíční školné 700 Kč 600 Kč 500 Kč 

roční předplatné 4 800 Kč 3 800 Kč 2 800 Kč 

  

 Roční předplatné platí na sezónu červenec 2019 – červen 2020, a je možné jej uhradit nejpozději do konce 

června 2019. Roční předplatné je nevratné. 

Měsíční zvýhodněné školné je možné platit pouze inkasní platbou. Jestliže si vyberete tento druh platby ( 

měsíční předplatné), je třeba na e-mail školy (info@tkd.cz ) do 23. v měsíci, za který máte platit, zaslat Vaše 

číslo účtu se jménem člena a skupinou, kterou navštěvuje a zadat svolení k inkasu ve Vaší bance. 

Měsíční zvýhodněné školné musí být hrazeno inkasní platbou v daném měsíci, jinak je nutné zaplatit měsíční 

školné libovolným jiným způsobem (hotovost, trvalý příkaz). Poté není možné nárokovat předplatné. 

Učitelé mají slevu 100%. Třetí a každý další člen jedné rodiny má slevu 50%.  

Pouze v případě včasné omluvy (nejpozději sedmého v daném měsíci), a neúčasti daný měsíc na žádném 

z tréninků, můžete být Vaše měsíční platba využita na úhradu nějaké blízké akce školy nebo školní výbavu, vždy 

pouze do 12 měsíců od omluvy. Akceptovány jsou pouze omluvy z vážných důvodů (vážné zdravotní důvody, 

dlouhodobé pobyty mimo naše skupiny a závažné rodinné důvody) přes náš školní web. Aby bylo možné 

omluvu uznat a platbu převést, musí být členství uhrazeno. Vhodné je samozřejmě informovat také Vašeho 

učitele.  Prosím dbejte na toto především v době letních prázdnin (stačí se včas omluvit!). 

Udržovací členství – pouze na základě žádosti na info@tkd.cz může předseda školy zvážit uznání tohoto typu 

školného (např. při zahraničních pobytech, těhotenství, dlouhodobé vážné nemoci). Musí být zažádáno vždy 

předem. Roční nevratný poplatek 1500Kč a je vždy pouze na sezónu viz výše. Záleží na zdůvodnění nemožnosti 

v daném období cvičit a motivaci cvičit nadále. Členi s tímto členstvím budou mít zajištěno členství ve svazu, 

mohou školu reprezentovat a po domluvě mohou výjimečně navštěvovat tréninky a akce školy. 

Celoživotní členství je určeno skalním taekwondistům, kteří jsou pevně rozhodnuti cvičit dlouhodobě. Při 

pravidelné účasti na akcích školy a dělání zkoušek je celoživotní členství výhodné již od čtvrtého roku cvičení. 

Členství je nevratné, ale v rámci rodiny převoditelné. 

Členství obsahuje: 

- Školné včetně zkoušek kup, základní výbavy (doboky, lapa, chrániče, pásky, nůž) a svazových ročních 

poplatků 

- Kompletní poplatky na zkoušky dan (ITF, Svaz, desky) 

- 50% na TKD soustředění a další TKD víkendové akce v Čechách 

- 20% na soustředění v cizině 

- Startovné na všech závodech podporované naší školou 

- Poplatky za trenérské a rozhodčovské kurzy organizované či podporované svazem 

- Poplatky za mezinárodní instruktorské a rozhodčovské kurzy 

- Passport ITF 

- 20% sleva na veškeré vybavení nabízené školou k vlastnímu užití 

- Číslovaný certifikát členství  

- Tričko, tréninkové kalhoty, mikina, kravata a taška GBHS 

- 50% sleva na soukromé lekce 

- Členství taekkyon a hopae zdarma 

- Výhodnější možnost soukromého využití našich TKD center v Praze i Voticích 

- Dárek 

Cena: 89 000Kč, třetí a každé další členství v rámci rodiny 50% sleva, 1% sleva za každý celý rok členství 

           Převod členství 10 000Kč. 

Zájemci pište na  info@tkd.cz. Info o školném za další aktivity (taekkyon, hopae, gumdo) naleznete na 

samostatném letáku. 
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