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AIKIDO DOJO PIEŠŤANY
občianske združenie

Prihláška
Titul: Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia: Zamestnanie:

Bydlisko
ulica:

PSČ: Obec:

Telefón: e-mail:
Podmienky:

Upozornenie:

Dátum:

Príloha: stanovy ADPN OZ, interné smernice ADPN OZ, rozvrh tréningov ADPN OZ

Sídlo: ADPN OZ, Bratislavská cesta 129, 921 01  Piešťany
Dojo: IX. ZŠ, E.F.Scherera 40, 921 01  Piešťany

IČO: 42 163 412
http:// www.aikidopiestany.sk; e-mail: info@aikidopiestany.sk, aikido.piestany@gmail.com

Bankové spojenie: TATRA banka a.s., Piešťany, č. účtu: SK98 1100 0000 0029 2284 5711

evidenčné 
číslo

1. Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že do AIKIDO DOJO Piešťany občianske združenie ( ďalej  ADPN OZ) sa 

prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy, interné smernice ADPN OZ a súhlasím s nimi, trénujem na vlastnú zodpovednosť, 

poznám svoj zdravotný stav, o ktorého zmenách budem okamžite informovať svojho inštruktora a spolucvičiacich členov.
2.  Zákonný zástupca cvičenca mladšieho ako 18 rokov svojím podpisom potvrdzuje, že člen ADPN OZ je zdravotne 
spôsobilý vykonávať športovú činnosť.
3. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi inštruktora, budem dodržiavať etiku v dojo i mimo neho a čestne 
prehlasujem, že získané zručnosti v bojových umeniach nezneužijem.
4. Školné v ADPN OZ je hradené formou ročného ( 10 mesiacov ) členského príspevku. Členské príspevky  sa platia vždy 
mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, bezhotovostným bankovým prevodom - bankové spojenie: 
 č. účtu. Členské poplatky je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.
5. V prípade neuhradenia členského príspevku, bude člen upozornený upomienkou. Po druhej výzve jeho členstvo zaniká
6. Cvičenec má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa vekovej a technickej príslušnosti, viď rozvrh ADPN OZ. 
ADPN OZ si vyhradzuje právo na zmeny v rozvrhu. Za tréningy, ktoré odpadnú z dôvodu štátnych a cirkevných sviatkov, 
školských prázdnin alebo z dôvodu konania sa letnej aikido školy a seminárov, ADPN OZ neposkytuje náhradu.
7. Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby sa moje osobné údaje použili na účel evidencie v Aikido dojo 
Piešťany o.z. po dobu členstva a max. 2  roky po jeho skončení v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných 
údajov.
8. Dolu podpísaný má po ukončení členstva možnosť písomnou formou zažiadať, aby boli  jeho osobné údaje vyradené 

z evidencie ADPN OZ pred uplynutím doby podľa bodu 7.

1. Doporučujeme všetkým členom (i rodičom detí), aby individuálne uzavreli ročnú úrazovo - športovú poistku, nakoľko 
hromadné úrazovo - športové poistenie nie je možné.       
2. ADPN OZ je členom Slovenskej Aikido Asociácie ( ďalej  SAA ). Každý člen ADPN OZ je súčasne aj členom SAA. Členský 
poplatok SAA bude určený v zmysle platných stanov, smerníc a cenníka SAA. Toto členstvo oprávňuje nárokovať si zľavy 
na seminároch organizovaných SAA, ČAA ( Česká Asociace Aikido ), ACSA  (Association Culturelle Suisse d`Aikido – 
Švajčiarska Aikido Asociácia) a zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN.

Podpis člena / u žiadateľov mladších ako 18 rokov zákonného zástupcu /
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