Provozní řád
Aikido Praha Vinohrady, z. s.
pro dospělé

Spolek Aikido Praha Vinohrady, z. s. vytváří prostor pro rozvoj a podporu aikidó jako
disciplíny pro všestranný (fyzický i duševní) rozvoj dětí, mládeže i dospělých.

Základní údaje
Název: Aikido Praha Vinohrady, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 18467
Sídlo: Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: tkzcssr
IČ: 22689338
Číslo účtu: 2700020028/2010
Kontaktní osoba: Martin Švihla, info@aikidovinohrady.cz
Aktuální informace: https://www.aikidovinohrady.cz/

Místa cvičení
T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 1a, 120 00 Praha 2
(Riegrovy sady)
Prostor 8
Šmilovského 8, 120 00 Praha 2
(nedaleko parku Grébovka)

Pravidelné tréninky dospělých
Aktuální časy tréninků dospělých jsou na https://www.aikidovinohrady.cz/rozvrh/.
Rozvrh během letních prázdnin (červenec a srpen) je obvykle jiný než v průběhu
školního roku.
Tréninky dospělých se v čase státních svátků nekonají.

Základní kurz aikido
Začátečníci ve věku od 17 let (muži i ženy) obvykle začínají cvičit v základním kurzu
aikido.
Základní kurz aikido je uzavřený kurz s omezeným počtem účastníků, zaměřený na
zvládnutí základů aikida. Potřebné je přihlášení předem.
Termíny aktuálně vypsaných kurzů jsou na
https://www.aikidovinohrady.cz/nabor/aikido-zacatecnici-praha/.
Po absolvování prvních 6 tréninků základního kurzu mohou začátečníci navštěvovat i
další tréninky z rozvrhu dospělých (viz výše).

Semináře a další akce
Aikido Praha Vinohrady organizuje různé další tréninkové a společenské akce - aikido
semináře, letní školy, školení, kurzy… jejich aktuální seznam i podrobnosti o akcích
jsou na https://www.aikidovinohrady.cz/aikido-seminare-praha/.
Na některé z těchto akcí je potřebné přihlášení předem. Akcí je možné se zúčastnit po
uhrazení účastnického poplatku. Účastnické poplatky nejsou součástí členského
příspěvku.

Členské příspěvky
•
•

První (zkušební) trénink je zdarma.
Aktuální výše členských příspěvků je uvedena na stránce
https://www.aikidovinohrady.cz/rozvrh/.

•

•

•

Členské příspěvky se platí na celé měsíce na různě dlouhá období (3, 5 nebo 10
měsíců). Po zaplacení příspěvku může dospělý člen klubu v daném období
navštěvovat příslušné tréninky pro dospělé z rozvrhu.
Zaplacené členské příspěvky se nevracejí. Pokud má člen klubu vážné důvody
(zdravotní, pracovní, rodinné) k přerušení cvičení na delší dobu, může výbor
spolku rozhodnout o přesunutí zaplacených členských příspěvků na pozdější
období.
Pokud se tréninky nemohou konat zásahem vyšší moci (rozhodnutí státních
orgánů, epidemie, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace nebo jiné
nepředvídané a neodvratitelné události), členské příspěvky se nevracejí.

Snížení členských příspěvků
•

•
•

Poskytujeme rodinnou slevu 15 % ze všech členských poplatků členů téže rodiny
počínaje 2. nejvyšším. Pokud u nás např. cvičí tři členové rodiny s plnými
půlročními poplatky 3800 Kč (dospělý), 2300 Kč (14 let), 2200 Kč (6 let), mají
nárok na 15% slevu z poplatků 2300 Kč a 2200 Kč (345 Kč + 330 Kč = 675
Kč).
V odůvodněných případech je možné výši členského příspěvku individuálně snížit
– o snížení rozhoduje výbor spolku.
Členové jiných aikido klubů mají (po doložení důkazu o platbě v jiném klubu) na
uvedené příspěvky 50% slevu, případně mohou platit i jednotlivé tréninky.

Členství v České federaci aikido
Aikido Praha Vinohrady je členem České Federace Aikido (ČFAI) - organizace, která
pořádá mezinárodní semináře a zkoušky technické vyspělosti a spojuje nás se světovou
centrálou aikido Aikikai Hombu Dojo v Japonsku. Všichni členové klubu platí členskou
licenci ČFAI na daný školní rok - její aktuální cena je na
https://www.aikidovinohrady.cz/rozvrh/.
Zkoušky na technické stupně jsou zpoplatněny podle pravidel ČFAI.

Zdravotní stav
Cvičenci se mohou účastnit tréninku, jen pokud jim to umožňuje jejich zdravotní stav.
Pokud má cvičenec jakékoliv zdravotní omezení, které by mohlo ohrozit jeho (ji) nebo
ostatní cvičence, je povinen oznámit to osobě, která vede trénink.
Učitel může rozhodnout, že cvičence vyloučí z tréninku, dokud se jeho zdravotní stav
nezlepší. V případě pochybností si může učitel vyžádat od cvičence lékařské potvrzení,
že je schopen cvičit aikido.

Pojištění
Součástí členského příspěvku není úrazové ani jiné pojištění. Tréninku se všichni účastní
na vlastní odpovědnost. Doporučujeme, aby členové klubu měli uzavřené své vlastní
pojištění.

Další ujednání
•
•
•
•
•

Aikido je možné cvičit bez jakéhokoliv zvláštního vybavení - na cvičení na
začátku potřebujete pouze tepláky, tričko, přezůvky a ručník.
Účastníci tréninků jsou povinni dodržovat Pravidla bezpečnosti pro trénink.
Před vstupem na tatami si umýváme nohy.
Aikido Praha Vinohrady nenese odpovědnost za odložené osobní věci cvičenců
v průběhu tréninků. Cenné věci si vezměte s sebou do tělocvičny.
V průběhu tréninků a akcí může Aikido Praha Vinohrady pořizovat audiovizuální
záznam pro dokumentární nebo propagační účely klubu.

Tento provozní řád je účinný ode dne 15. července 2020.
Spolek si vyhrazuje právo pravidla provozu činnosti spolku podle potřeby kdykoliv změnit.
Změna je účinná sedmý den po zveřejnění změny na webové stránce spolku, není-li
v novém znění provozního řádu uvedeno jinak.

