Ceník od 9/2019
4000 Kč za školní pololetí
praxe trenéra 41 let
trenér karate nejvyšší - 1. Třídy
rozdělení do čtyř věkových skupin
Cena se platí dopředu se zárukou na vrácení peněz ve zkušební době 1 měsíc
Cena zahrnuje:
1. Již žádné doplatky
Na rozdíl od minulosti cena zahrnuje také povinnou roční známku svazu karate 300 Kč, poplatky za zkoušky
50 až 500 Kč, startovné pro všechny závody (jedny závody stojí 50 až 800 Kč).

2. Pravidelné skupinové tréninky 2 až 3 x týdně
Vyučuje trenér s nejvyšší kvalifikací a praxí 41 let. V souladu s Teorií sportovního tréninku jsou žáci rozděleni
do věkových skupin 6-9let, 10-12let, 13-30let a 30-70let. To pokládám za největší výhodu mé školy karate.
Krásná prostorná tělocvična s přirozeným osvětlením, klimatizována, nářadí a náčiní, tatamy.

2. Vstupní pohovor
S každým žákem je veden vstupní pohovor, kde se seznámí s trenérem, náplní tréninků, tréninkovým
plánem, nutnou výbavou atd. Prohovoříme jeho zdravotní stav, důvod výuky, očekávání.

3. Levnější a výstroj a výzbroj
Výstroj a výzbroj mají žáky VAKADO se slevou, neplatí poštovné a balné, zboží dostanou až do ruky
a VAKADO vyřizuje případné reklamace. Ekologickou a ekonomickou alternativou jsou kimona z druhé ruky.

4. Individuální hodiny zdarma
Některé soukromé individuální lekce jsou věnovány zdarma: novým žákům pro rychlejší rozběh, aktivním
žákům pro přípravu na závody, aktivním žákům po delší nemoci, klientům se směnovým provozem. Další
soukromé lekce nad rámec jsou možné za úplatu.

5. Informace
Žáci dostávají výukové materiály a v elektronické podobě mají zpracovány všechny potřebné informace.

6. Vzácné zachycené momenty
Žáci dostávají fotografie a video-záběry z jejich cvičení, zkoušek, závodů, dalších akcí VAKADO.

7. Akce mimo tréninky
Škola karate VAKADO pořádá pro své klienty, ale i jejich známé, různé mimo-tréninkové akce. V minulosti:
Vánoce s VAKADO, Silvestr s VAKADO, svezení na dvojkolkách Segway, bojovky v přírodě, likvidace černých
skládek v přírodě, 104 schodů v lesoparku Kaňk, společenské sezení na konci pololetí…
V Kutné Hoře, 1.9.2019, Ing. Jan Vališ

