
 

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА В “ТЕНДОКАН ДОДЖО” ЗА  
ПЕРИОДА 1-ВИ ЯУАРИ ДО 30-ТИ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА. 

 
1. Единично посещение на клас: Айкидо, Айки буки уаза, Зен, Мисоги:  

a) 1 участник, когато член на БАА - 20 лв., за1 участник от външни организации - 30 лв.; 
b) 1 родител с 1 дете или 2 деца 30 лв., за двама родители с 1 дете или родител с повече от 2 деца 50 лв.; 

2. Единични пакети за месец за изброените на долу 
- Айкидо Начинаещи (занимания за 7-мо и 6-то КЮ); 
- Айкидо Напреднали (занимания за 5-то КЮ и на горе); 
- Айки буки уаза, или Зен, или Мисоги (като самостоятелни посещения 50 лв. за месец); 
- Айкидо с Георги Пенев (Жоро Брадата); 

Цена за всеки един от изброените пакети по-горе за 1 месец - 90 лв.; 
3. Допълнителни занимания: 

- Айкидо за деца - 80 лв. за месец за едно дете*; 
- Въвеждане в Айкидо за 8 седмици – 160 лв. за курс; 
- Семинар “Дзен училище за начинаещи” - 60 лв. за курс; 
- Семинар “Мисоги училище за начинаещи” – 60 лв. за курс; 
- Айкидо черни колани - 25 лева на занимание; 
- Икебана 1-во ниво -  50 лева за учебен час, (което включва и осигурени цветя); 
- Айкидо частен урок - 50 лева на занимание за един човек за 1 час. Персонални занимания се 

провеждат само в часове извън официалната програма на Тендокан Доджо, като часовете 
предварително се съгласуват с Доджо чо; 

Пакети: 
4. Пакет фамилно Айкидо - Айкидо за дете + Родител, или две деца за 1 месец – 120 лв. 

5. Пакет “Айкидечковци” - Айкидо за дете + Придружаващ за 1 месец – 120 лв. 

6. Пакет “Фамилия” - Айкидо – Родител + 2 деца за 1 месец – 160 лв. 
7. Пакет въвеждане в Айкидо за 8 седмици – 160 лв. (включва цената за изпит за 7-мо КЮ + Диплом + Книжка) 
8. Комбиниран пакет начинаещи + буки уаза за 1 месец 120 лв., 3 месеца 350 лв., 6 месеца 680 лв. 
9. Комбиниран пакет напреднали + буки уаза за 1 месец 120 лв., 3 месеца 350 лв., 6 месеца 680 лв. 
10. Комбиниран пакет Айкидо + Зен или Мисоги за 1 месец 120 лв., 3 месеца 350 лв., 6 месеца 680 лв. 
 
Пакет „Тендокан“ – включва възможност за посещаване на всички възможни занимания, които се провеждат в 
Доджото:  за 1 месец – 200 лв., 3 месеца 580 лв., 6 месеца 1150  лв.,  1 год. 2200 лв. 
 
Считано от Януари 2019, Тендокан доджо въвежда еднократна годишна членска такса, която ще се събира до 
края на месец Февруари 2019 година или при записване в Тендокан доджо. 
Цена за годишна членска такса е както следва: 
- за дете (до 14 год.) 50 лв.; 
- за възрастни (над 14 навършени години) 100 лв.;  
- родител с 1 дете (до 14 год.) 125 лв.;  
- родител с 2 деца (до 14 год.) 150 лв.; 
- семейство (родител с повече от 2 деца, повече от три деца или двама възрастни с 1 или повече деца) 180 лв.  
 
Всеки член на Тендокан доджо получава следните придобивки: 
- получава персонална книжка на Тендокан доджо, в която ще се отбелязват всички степени, тестове и 
присъствие на семинари; 
- получава известявания и разяснения за всички събития в Тендокан доджо и събития, които се водят от 
Германов сенсей; 
- да задава персонални въпроси на Германов сенсей по отношение на изпитната програма; 
- всеки член от начинаещата група може да тренира 1 път на месец в напредналата група; 
- всеки член може свободно да гледа класовете на черните колани; 
- всеки член може да съпровожда Германов сенсей на семинари, като си поема всички съпътстващи разходи. 
 
* за заниманията на групата Айкидечковци е желателно детето да е с родител/придружител. 
* ТЕНДОКАН ДОДЖО приема таксите да се заплащат в брой; 
* Такси се плащат след 20-ти на текущ месец за следващ и не по късно от 6-то число на месеца за който се отнасят; 
* Айкидо за черни колани е само с покани от Германов Сенсей и таксите се плащат за всеки отделен час; 


