Lesreglement voor Aikido training
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom 15 minuten voor aanvang van de les om te helpen met de voorbereiding van de Dojo.
Help na de les mee met het opbergen van de materialen.
Houd je nagels schoon en kort. Zorg dat je Aikidopak schoon is en doe sieraden en ringen af voor
aanvang van de les.
Beperk gesprekken met medecursisten tot een absoluut minimum en volg de aanwijzingen van de
docent.
Alle lessen beginnen en eindigen met formele etiquette (Reigi). Dit dient om de trainingservaring
binnen de grenzen van aandacht, veiligheid, vertrouwen en respect te houden.
Aanmelding voor de lessen kan alleen d.m.v. een inschrijfformulier plaatsvinden.
Mocht de training al begonnen zijn als je binnenkomt, voer de formele etiquette uit aan de rand van de
mat. Wacht daarna tot de instructeur je uitnodigt deel te nemen aan de training.
Verlaat tijdens de training de mat of Dojo niet zonder de instructeur hiervan op de hoogte te stellen.

Betalingsreglement
Het lesgeld gaarne vóór aanvang van de eerste lestermijn overmaken op rekeningnummer:

TRIODOS BANK
T.n.v. Takemusu Aikido Weesp
IBAN. NL55 TRIO 0390 9534 74
Het lidmaatschap van de Dojo:
•
•
•
•
•
•

Per kwartaal
€110,00
Per kwartaal
€ 55,00 (alleen voor beginners op maandag & donderdag het eerste uur)
Per jaar
€395,00
Losse les
€ 10,00 (alleen voor leden van TAKN, vraag naar de voorwaarden)
Strippenkaart
€ 90,00 (alleen voor leden van TAKN, 10 lessen)
TAKN/AN jaarlijkse contributie: €35,00

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is één maand en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
In de schoolvakanties gaan de lessen door, tenzij anders aangegeven.
Lessen kunnen bij verhindering niet worden ingehaald.
De Dojo is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel en schade/verlies van persoonlijke
bezittingen.
Voor eventuele vragen: Bastiaan de Leeuw (secretaris Takemusu Aikido Weesp)
Mobiel: 06 - 24212662
E-mail: secretaris@aikidoweesp.nl

