
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATLAP 
AIKIDO EDZÉSEKHEZ 

 
 

Bemutatkozás/Tudnivalók 

Üdvözlünk az Aikido Szeltner Dojók csapatában! 

 
Mottónk: 
"Vidáman kell edzeni. Nincs értelme olyan edzésnek, amelytől mindenki csak 
szenved. Ha az ember jól érzi magát, felszabadul a KI, és megtölti a dojót…” 
O-Sensei (az Aikido alapítója) 
 

 
Klubjainkban heti két, vagy három alkalommal nyílik lehetőséged az Aikido nevű 
japán harcművészet gyakorlására. 
Egyesületünk vezetője, alapítója, Szeltner Zsolt (6. dan), 1990-ben kezdett aikidózni, 
30 éves oktatási tapasztalattal rendelkezik, jelenleg is három helyszínen oktat 
felnőtteket és gyerekeket egyaránt. Csoportjaink további oktatói az ő régi 
tanítványai közül kerültek ki. 

Edzéseink bármikor megtekinthetők, kipróbálhatók.  
Kezdő felszerelésként megfelel egy fehér póló, melegítőalsó, papucs. Későbbiekben 
érdemes beszerezni aikido ruhát. 
Első edzésünk ingyenes. A második edzésen lehetőség nyílik az egyesület tagjává 
válni az első havi tagdíj, az éves egyesületi tagsági díj befizetésével, illetve a 
mellékelt jelentkezési lap kitöltésével. 
 

 

Helyszínekről, edzésidőpontokról online felületeinken talál aktuális információkat: 
Facebook: https://www.facebook.com/SzeltnerAikidoDojok 
weboldal: https://szeltner-aikido.hu/ 
További elérhetőségek: Szeltner Zsolt +36 70 333 84 22 ;  zsolt@szeltner-aikido.hu 
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TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATLAP 
AIKIDO EDZÉSEKHEZ 

 

Díjak 

- EDZÉSJEGY 2.000 Ft 
- GYEREKEDZÉS-HAVI BÉRLET - TESTVÉREKNEK 9.000 Ft/hó 
- GYEREKEDZÉS HAVI BÉRLET 10.000 Ft/hó 
- FELNŐTT NEGYEDÉVES BÉRLET (10.000/hó) 30.000 Ft 
- FELNŐTT HAVI BÉRLET 12.000Ft/hó 
(kedvezmények, egyéb bérletek a továbbiakban) 

CSALÁDI HAVI BÉRLETEK 
- Egy felnőtt, egy gyermek – 20.000 Ft/hó 
- Két felnőtt - 22.000 Ft/hó 
- Egy felnőtt, két gyermek – 25.000 Ft/hó 
- Egy felnőtt, három gyermek, vagy két felnőtt, egy gyermek – 30.000 Ft/hó 

KEDVEZMÉNYEK: 
- Hozz egy új embert a csapatba, és ha itt is marad, akkor a második havi 
bérletetek mindkettőtöknek ingyen lesz! 
- Barna övvel 1.000 Ft kedvezmény a havi bérletből, azaz a havi bérlet ára 
11.000Ft 
- Fekete övvel 2.000 Ft kedvezmény a havi bérletből, azaz a havi bérlet ára 
10.000Ft 

EGYESÜLETI TÁMOGATÓI JEGY 
Egyesületünk örömmel fogad, a fenti díjakon felül is támogatásokat. 

Éves egyesületi regisztrációs díj: 5000 Ft/év  
Az egyesülethez való csatlakozáskor, illetve minden január végéig fizetendő, és az 
adott naptári év végéig érvényes.  

Vizsgadíj: 5000 Ft/vizsga 
Kyu vizsgák előtt fizetendő díj. (A vizsgázás nem kötelező.) 
A dan vizsgák aktuális díját az Aikikai Hungary, anyaszervezetünk határozza meg. 

Szünetek 
Munkaszüneti napokon az edzések szünetelnek. 
Nyári időszakban (július, augusztus), az edzések szünetelnek, de lehetőség van 
kurzusokon való részvételre, melynek részleteiről időben tájékoztatást adunk. 

 

Jelentkezési és Adatlap 
 

Kérjük, töltsék ki olvashatóan a 
mellékelt adatlapot! 

Köszönjük. 
 

Név:………………………………………………………………………. 

Lakcím:…………………………………………………………………. 

Születési idő:…………………………………………………………. 

e-mail cím……………………….:……………………………………. 

Mobiltelefonszám:…………..……………………………………… 

 

Megjegyzés 
(betegség, vagy bármi egyéb tudnivaló) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Hozzájárulok, hogy esetleges híreket, vagy tudnivalókat e-mailben 
küldjenek nekem.                      igen            nem  

 

……………………………………….                      ……………………………………… 
                    aláírás                                                             dátum 


