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ŠKOLA TRADIČNÉHO ČÍNSKEHO BOJOVÉHO UMENIA 

 
WUTAI 

INFORMÁCIE PRE ČLENA 

Platné od 5.11.2018 
Informácie o škole, mieste a rozvrhu cvičení: www.wutai.sk  E-mail: wutai@wutai.sk 

Telefón: 0915509482 (majster José Luis Serra), 0907745042 (Michaela Michalovičová) 

Členské poplatky*: 

Pravidelné cvičenie hung gar kung fu, shuai jiao, sanda: 

1 krát do týždňa – 35€/ mesiac (2 hod); 25€/mesiac (1 hod)                   

2 krát do týždňa – 50€/ mesiac (2 hod); 35€/mesiac (1 hod)          

3 a viackrát do týždňa – 60€/mesiac 

Pravidelné cvičenie čikung, tajči, baquazhang, xingyi: 

1 krát do týždňa – 45€/mesiac (3 hod); 35€/mesiac (2 hod); 25€/mesiac (1 hod) 

2 krát do týždňa – 55€/mesiac (3 hod); 50€/mesiac (2 hod); 35€/mesiac (1 hod) 

3 a viackrát do týždňa – 60€/mesiac  

Platí pre hung gar kung fu, čikung, tajči, baquazhang, xingyi: 

Časovo neobmedzená permanentka na 10 cvičení v trvaní 2 hod  - 90€ 

Časovo neobmedzená permanentka na 10 cvičení v trvaní 1 hod - 70€ 

*Študenti, dôchodcovia, zdravotne postihnuté osoby – 20% zľava 

*Inštruktori - zľava individuálne 

*Neplatí pre cvičenia vedené samostatne inštruktormi 

Súkromná lekcia: 40€/hod (1 os.); 60€/hod (2 os.); 75€/hod (3 os.)   

Registračný poplatok a obnovujúci poplatok: 

Jednorázový registračný poplatok je pre nových členov 30€ (zahŕňa tričko školy). 

Obnovujúci poplatok je pri obnovení členstva v škole 30€. 

Platba: 

Platba za pravidelné cvičenie je splatná vopred, do 10. dňa kalendárneho mesiaca  

prostredníctvom trvalého príkazu na účet č. SK05 3100 0000 0040 2011 9402 

(4020119402/3100 Primabanka).  

Pri neúčasti kratšej ako 1 kalendárny mesiac sa členský poplatok nekráti a nevracia.  

Pri neúčasti viac ako 1 kalendárny mesiac sa poplatok od ďalšieho kalendárneho mesiaca  

neúčasti kráti na 5 Eur/kalendárny mesiac na udržanie členstva v škole. V opačnom  

prípade sa členstvo prerušuje alebo zaniká. 

Platba za nepravidelné cvičenie - permanentka sa platí prevodom  na účet č. SK05 3100 

0000 0040 2011 9402 (4020119402/3100 Primabanka) alebo v hotovosti. 


