Raptor Dojang
Taekwondo WTF
Platba pro 1. pololetí (tréninky od září 2018 do ledna 2019)
Platba musí být provedena v řádném termínu placení od 10.9.2018 do 30.9.2018.
Termín platby
Dospělí
10.9.2018 - 30.9.2018
(1)

Děti
2300 Kč

(1)

Sourozenci
Poznámka
1900 Kč
1600 Kč řádný termín placení

- výše této částky je pouze pro sourozence do 15 let

Platba pro 2. pololetí (tréninky od února 2019 do června 2019)
Platba musí být provedena v řádném termínu placení od 1.1.2019 do 31.1.2019.
Platba za 2. pololetí v sobě obsahuje i známku Českého svazu taekwondo WTF v hodnotě 200 Kč.
Tu je nutno mít zaplacenu, pokud chcete skládat zkoušky, závodit, nebo se účastnit svazových akcí a mít
možnost prostřednictvím klubu využívat dotace od MČ Praha 3, MHMP, MŠMT, které výrazně snižují výši
členského příspěvku.
Termín platby
Dospělí
Děti
(2)
1.1.2019 - 31.1.2019
2500 Kč

(1)

2100 Kč

(2)

Sourozenci
Poznámka
(2)
1800 Kč
řádný termín placení

(1)

- výše této částky je pouze pro sourozence do 15 let
(2)
- cena v sobě již obsahuje i platbu 200 Kč za známku Českému svazu taekwondo WTF

Způsob platby
Vzhledem k připravovaným zákonům, prosíme o provedení platby členských příspěvků na účet, abychom
splnili podmínky případné prokazatelnosti provedení platby.
Číslo účtu:
157058817 / 0600
Zpráva pro příjemce: příjmení, jméno (nutno vyplnit, abychom byli schopni identifikovat člena)
Částka:
viz. tabulka pro dané pololetí
Pro sourozence je nutné provést platby odděleně, za každého zvlášť, abychom měli prokazatelnou evidenci.

Přehled prázdnin pro 1. a 2. pololetí (tréninky děti 18:00-19:00, dospělí 19:00-20:30)

Poznámka: černou barvu pozadí mají dny, kdy jsou prázdniny, svátky, nebo z jiných důvodů není trénink.

Informace
Děkujeme za pochopení, v případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte.
Ing. David Kovářík
e-mail: kovarik@raptor.cz
mobil: 721 848 961

V Praze 1.9.2018

Ing. Patrik Špátzal
e-mail: spatzal@raptor.cz
mobil: 777 105 930

S pozdravem Raptor Dojang

