Oznam - Online tréningy v Novembri 2020
Už sme spolu cvičili dva týždne online formou. Niečo nám funguje dobre, niečo bude treba ešte
vylepšiť. Pravdepodobne budeme ešte pokračovať v online výučbe a preto chcem prehodnotiť
pôvodný plán, tu nájdete zmeny , ktoré nastanú s platnosťou od pondelka 02.11.2020 . Pre skupiny,
ktoré nie sú uvedené v ozname platí pôvodný plán.
1. Kungfu ranná skupina(B)- kvôli problémom s priestorom sa budeme učiť už len formy bez zbrane,
napríklad formu Čcha quan, Modlivka. Šabľu si len niekedy zopakujeme po troške.
2. Kungfu pokročilí(C) - kvôli problémom s priestorom sa budeme učiť už len formy bez zbrane,
napríklad formu Čcha quan, Modlivka, Ba Ji Quan, Xing Yi Quan. Šabľu si len niekedy zopakujeme po
troške. Každý z vás sa učil inú formu päste, čo nie je na prekážku, budeme sa spolu učiť z každej formy
päste, nebude pre vás ťažké naučiť sa novú a zároveň si zopakujete tú ktorú ste sa už vy konkrétne
učili.
3. Taiji začiatočníci 1(F)- Dohodli sme sa na palici, ale kvôli priestorovým problémom sa začneme
učiť Čchen Taiji.
Poznámky
•

Platobné podmienky- platbu za november poukazujte na bankový účet školy do 8.11.2020.
Kto za mesiac oktober , keď sme ešte spolu cvičili vonku zaplatil , ten za mesiac november
zaplatí 12,50 Eur. Kto za oktober ešte nezaplatil , ten za november zaplatí celú sumu. Za
december už platíte normálne podľa tohto pôvodného rozpisu:
Platbu za tréningy je potrebné uhradiť na účet školy vedený v Tatrabanke
IBAN: SK60 1100 0000 0026 1678 1131 , do poznámky uvedte svoje meno .
Internetové tréningy budú spoplatnené mesačnou sumou 25 Eur za každú jendu skupinu. Ak
chcete byť v dvoch skupinách a účastní dvoch tréningov, mesačná suma je 40 Eur. Ak chcete
byť účastníkmi 3 skupín, mesačný poplatok je 50 Eur. Táto suma platí aj v prípade, že
v dannom mesiaci vynecháte nejaký tréning.
Pozor: V online skupinách sú ľudia , ktorí sú prihlásení , ale nezúčastňujú sa tréningov.
Preto prosím všetkých, ktorých sa to týka, ak nebudú chodiť na online tréningy, aby sa
odhlásili zo skupiny. Ak je niekto prihlásený a zaradený v online skupine, je povinný
uhradiť platbu.
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