
Én,………………………………….., felvételemet kérem a Kyojun Aikido-Iaido Dojo-ba, mint tanítvány.

A kérelem benyújtásával egyidőben kinyilvánítom elkötelezettségemet a szellemi tudatosság és

az aikido technikák becsületes használata mellett.

Tudatában vagyok annak, hogy aláírásom kötelez arra, hogy :

1. a dojo tagjaként kövessem annak a szervezeti, szellemi, erkölcsi és etikai irányelveit,

szabályait, normáit, gyakorlatait.

2. az oktatáson nagyfokú figyelmet tanusítok saját és társaim irányába

3. minden tőlem telhetőt megteszek a balesetek, sérülések elkerülésének érdekében

4. bármely engem ért, vagy általam okozott sérülést (mely a saját figyelmetlenségemből

vagy hibámból következett be) teljeskörű felelősséget vállalok

5. a dojo tagsági díjat minden hónap 8. napjáig befizetem az erre kijelölt megbízottnak

(Figyelem a havi tagdíj nem oktatási díj!!!)

6. a belépésemmel egyidőben befizetem az éves szövetségi díjat (4500 forint/év)

A belépési nyilatkozatban rögzítettek teljes tudatában

 felvételemet kérem a Kyojun Dojo tagjai közé.

Budapest, 202….   …………………………hónap  ………..nap

…………………………………. ………………………………………..
jelentkező aláírása szülő vagy képviselő aláírása

(csak kiskorúnál)

PH
……………………………………….

vezető instruktor aláírása



Fizetési-számlázási tájékoztató.

A kezdő csapatnak az első két héten minden edzés díjmentes (max 8 edzés)

Felmerülő egyéb költségek:

(Gyerek belépő vizsga = első fokozat vizsga)

Figyelem, ez nem edzésdíj, hanem tagsági díj!

Külön edzésdíj a tagoknak nincs!

(Tagdíj besorolástól függően ezért az összegért havi 8-16 edzéslehetőség van biztosítva.)

A tagsági díj nem átruházható, illetve kihagyás esetén a következő hónapra nem átvihető!

Tagsági díj befizetési határidő: minden hónap 8.-a.

A tagsági dijról a számlát a következó címre kérem kiállítani:

Név:

Cím:

Adószám

mail cím:

A fent leírtakat megértettem, illetve elfogadom:

…………………………………. ………………………………………..
jelentkező aláírása szülő vagy képviselő aláírása

(csak kiskorúnál)

PH
Budapest, 202….   …………………………hónap  ………..nap

Éves Szövetségi díj: 4500.-/év

Törzsgárda díj: 11000.-/hónap (Heti 4 edzés minimum 4 év tagság után / havi 16 edzés)

Havi tagsági díj: 11000.-/hónap (Heti 2 edzés / havi 8 edzés)

Kombinált díj:    16500.-hó (Heti 3 edzés / havi 12 edzés)

Kiterjesztett díj: 22000.-/hó (Heti 4 edzés / havi 16 edzés)

Külsős tagoknak: 2000.-/edzés (Nem szövetségi tagok, vagy más aikido dojo tagok )

Külsős tagoknak: 1500.-/edzés (Szövetségi tagok részére )

Vizsgadíj felnőtteknek: 3000.-/vizsga  

Vizsgadíj gyerekeknek: 1500.-/ vizsga +aktuális színes öv ára, belépő vizsgadíj : 500.-/vizsga

Személyi edzés tagoknak, magánedzés, vizsgafelkészítés: 3000.-/alkalom (kizárólag felnőttek részére)

Személyi edzés, magánedzés: 4500.-/alkalom (kizárólag felnőttek részére)

A tagdíjat a következő számlaszámra kell átutalni minden hónapban: OTP 11773425-80707152

Számlatulajdonos: Janik Zsolt

Megjegyzésbe: Aikido oktatási díj/adott hónap  
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