Členské poplatky pre členov občianskeho združenia
Sebaobrana pre deti - Zvolen
Mesačný členský poplatok pre člena O.z. OTUS – akadémia sebaobrany vo Zvolene je nasledovný:
➢ pre deti od 6 do 9 rokov, ktoré tréning navštevujú 1-krát do týždňa v trvaní jednej hodiny: 21
EUR,
➢ pre deti od 10 do 14 rokov, ktoré tréning navštevujú 1-krát do týždňa v trvaní jeden a pol
hodiny: 24 EUR,
➢ pre deti od 10 do 14 rokov, ktoré tréning navštevujú 2-krát do týždňa v trvaní jeden a pol
hodiny: 35 EUR.
Tréningy sebaobrany vo Zvolene sú realizované s finančnou podporou Mesta Zvolen.

Sebaobrana pre deti - Banská Bystrica
Mesačný členský poplatok pre deti, kt. navštevujú tréning sebaobrany v Banskej Bystrici a v Žiari nad
Hronom 1-krát do týždňa je 24 EUR.
Tréningy sebaobrany v Banskej B. sú realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Informácie k platbe – sebaobrana pre deti:
Platbu za mesiac v mestách Zvolen a Banská Bystrica je potrebné uhradiť vždy prvý týždeň v mesiaci.
Z dôvodu neúčasti sa poplatok za tréningy nevracia.
Touto cestou Vás prosím, aby ste všetky platby (za tréningy, semináre, atď.) uhrádzali
prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu občianskeho združenia.
- IBAN: SK14 0900 0000 0051 3546 1827
!!! Dôležité !!! - Do poznámky k platbe uveďte nasledovné údaje:
1. ak sa jedná o členský poplatok za tréningy sebaobrany pre deti - Členský poplatok za
mesiac/rok - meno dieťaťa.
2. ak sa jedná o poplatok za bežný seminár pre deti – Seminár mesiac/rok – meno dieťa.
3. ak sa jedná o poplatok za skúškový seminár, kde žiaci získavajú detské stupne – Skúškový
seminár mesiac/rok - meno dieťa.
- Každú jednu platbu za služby, ktoré poskytuje naše združenie je potrebné vyplatiť osobitne
s príslušnou poznámkou k platbe.

Kurzy sebaobrany pre ženy, kurzy prevencie proti násiliu a súkromné hodiny
Pre tento typ služieb poskytneme ceny len na požiadanie. V prípade záujmu nás, prosím,
kontaktujte.

