Informace o placení členských příspěvků na další sezónu
Obecné informace:
- Všichni současní členové mohou zaplatit loňské roční nebo celoživotní na nelimitovaný počet let jako
-

odměnu za přežití Covidu s námi. Tato nabídka platí do konce července 2021.
Členské příspěvky plaťte již na nový účet naší školy 2001870779/2010. Starý účet bude ješte fungovat
několik měsíců například kvůli probíhajícím platbám letních soustředění.
Roční školné je na období srpen až červenec dalšího roku a musí být uhrazeno v průběhu předchozí
sezóny. Půlroční jsou srpen -leden a únor -červenec.
Všichni, kteří uhradí členské příspěvky na další sezónu mají červenec 2021 zdarma.
Členské příspěvky jsou nevratné s výjimkou převoditelnosti celoživotního.
Slevy 100% pro učitele a asistenty. Dále 25 % druhý člen, 50% třetí člen, 75% čtvrtý člen, 100% pátý a
každý další člen jedné rodiny. Jednou rodinou se míní 2 rodiče a děti bydlící v jedné domácnosti.
Členské příspěvky obsahují nově také poplatky za danové zkoušky a výbavu ke zkouškám.
Nový člen platí v pololetí, ve kterém přišel poprvé na trénink, 1000Kč. Příchozí v lednu a červenci
mohou platit tento poplatek až v dalším pololetí.
Zaplacením celoživotního získáváte možnost se zdarma registrovat ve všech ostatních bojových umění,
které naše škola nabízí, a získáváte slevu 20% na pronájem našeho centra na Beztahově.
Člen platící roční nebo půlroční členství získává slevu 10% na pronájem našeho centra na Beztahově.
Bližší info naleznete na www.tkd.cz a dalších odkazech odtud na stránky jednotlivých bojových umění.
Pro vzdálené studenty budou probíhat i lekce on-line.

Nový člen
Praha
Mimo Prahu
Speciální skupiny
(školky, Paraplíčko, …)

1000,1000,1000,-

Taekwon-do
Členské příspěvky:
Roční členství
Půlroční

6100,4800,3300,-

3500,2700,1900,-

Udržovací

Celoživotní

1500,1500,1500,-

99999,99999,99999,-

- Paraplíčko platí dle pokynů Paraplíčka (pravděpodobně na jejich účet).
- Speciální skupiny jsou skupiny zřízené ve školkách, Paraplíčko případně další označené skupiny.
Haidong Gumdo HG), Hopae sool (HP), Taekkyon (TK), Filipínská bojová umění (FMA), Kyusho
Členské příspěvky:
Nový člen
Roční členství
Půlroční
Udržovací
Celoživotní
Haidong Gumdo
Taekkyon
Hopaesool
Filipínské bojové
umění (FMA)
Kyusho

1000,1000,1000,1000,1000,-

4800,4800,4800,4800,2900,-

2600,2600,2600,2600,xxx

1500,1500,1500,1500,1500,-

99999,99999,99999,99999,99999,-

- Při registraci do více BU (TKD, TK, HP, HG, FMA, Kyusho) hradíte příspěvky pouze za 3 nejdražší.
- Kyusho se hradí pouze příspěvky za nového člena nebo roční.

