
Ceník  
Od 2008 do 2012 

47 Kč - 70 Kč/hod 

2800 Kč za školní pololetí 

                 
Cena se platí dopředu se zárukou vrácení peněz bez udání důvodu po dobu jednoho měsíce.  

 

Cena zahrnuje: 
 

1. Pravidelné skupinové tréninky 2 x týdně 
 

Trenér karate 1. třídy, praxe 30 let, rozdělení do věkových skupin  
 

Vyučuje trenér s nejvyšší kvalifikací a praxí 30 let. V souladu s Teorií sportovního tréninku jsou žáci rozděleni 

do věkových skupin 6-9let, 10-12let, 13-30let a 30-60let. To pokládám za největší výhodu mé školy karate.  

 

2. Stabilita ceny 

Pokud není skupina naplněna dostatečným počtem žáků pro pokrytí nákladů (20 žáků), není vyžadován 

doplatek a skupina trénuje dále v malé skupině z prostředků sponzorů. Cena je stejná již několik let a bude. 

 

3. Vstupní pohovor 

S každým žákem je zahájen vstupní pohovor, kde se seznámí s trenérem, náplní tréninků, tréninkovým 

plánem, nutnou výbavou atd. Prohovoříme jeho zdravotní stav, důvod výuky, očekávání. 

 

4. Levnější výzbroj a výstroj 

Výzbroj a výstroj mají žáky VAKADO se slevou, neplatí poštovné a balné, zboží dostanou až do ruky a 

VAKADO  vyřizuje případné reklamace. Vyřizujeme také výhodný prodej použitých, ale pěkných kimon z řad 

odrostlých žáků. Kupující ušetří, prodejce získá a zároveň se chováme ekologicky. 

 

5. Individuální hodiny 

Z různých důvodů podle potřeby mají v průběhu pololetí někteří žáci soukromé individuální lekce zdarma.  

 (noví žáci pro rychlejší rozběh, v případě delší absence, při přípravě na zkoušky, na závody…) 

 

6. Informace 

Žáci dostávají měsíční zpravodaj a výukové materiály pro výuku v tištěné i elektronické podobě. 

 

7. Vzácné zachycené momenty 

Žáci dostávají fotografie a video-záběry z jejich cvičení.  

 

8. Akce mimo tréninky 

Škola karate VAKADO pořádá a dokumentuje pro své klienty ale i jejich známé různé mimotréninkové akce:  

Vánoce s VAKADO, Silvestr s VAKADO, svezení na dvojkolkách Segway, bojovky v přírodě, likvidace černých 

skládek v přírodě, společenské sezení na konci pololetí… 


