
ID: _____ 
 

Pravice in obveznosti do Aikido kluba Branik Maribor in Tendo World 
Aikido (TWA) 

 
Ime:_________________ Priimek:_______________  Datum rojstva: ____________________ 

Ulica: __________________________________  Kraj: ________________________________ 

Elektronski naslov: ______________@_________________________  Telefon: ____________ 

Mobilni telefon: _______________________________ 

Članarino bom poravnaval-a kot (prekrižaj): 

 otrok (Od 7 do 14 let)         študent (potrdilo o vpisu)           dijak        brezposeln      odrasel      družinski član  

Letno članarino v TWA bom poravnal najkasneje do konca januarja v tekočem letu pri blagajniku Aikido kluba Branik.    
V izjemnih primerih se posamezni trening obračuna po 10€. 
Plačilo članarine je možno samo z gotovino.  
  

Soglašam, da: 

 mi lahko trener oz. vodstvo kluba prepove obiskovanje treningov, če ne poravnam 
članarine pravočasno, to je do 15. v mesecu, 

 bom ponovno plačal-a vpisnino za pristop k treningom, če ne bom poravnaval-a članarine  
več kot tri mesece brez pisne odobritve vodstva kluba, 

 lahko moje osebne podatke in fotografijo odgovorni v klubu posredujejo informacijskemu 
centru TWA 

 
Izjavljam, da: 

 želim postati član-ica Aikido kluba Branik Maribor  

 bom vestno in dosledno upošteval-a pravila kluba ter ravnal-a po sklepih DAN-kolegija in 
navodilih trenerja, 

 bom skrbel-a za ugled in interese svojega kluba, 

 bom upošteval-a naslednja temeljna moralno-etična načela: 
a) da je uporaba aikida dovoljena le v samoobrambne namene in sicer, če protipravnega 

napada na svoje ali tuje življenje ni mogoče drugače odvrniti ter, da je treba z izvajanjem 
tehnik prenehati takoj, ko preneha napad ali, ko ta več ne grozi; 

b) da ne bom nikogar obtoževal-a, če med vadbo pride do poškodbe; 
c) da AIKIDO tehnik ne bom javno prikazoval-a iz koristoljubnih namenov 

 sem seznanjen s članstvom Aikido kluba Branik v mednarodni organizaciji Tendo World 
Aikido, za kar bom plačal letno članarino in prejel njihovo člansko izkaznico. 

Za otroško skupino ne velja članstvo v TWA. 

Več informacij dobite na tel.:  041/359 590 (Iztok) 
 040/381 311 (Bogo) 
  
 
V Mariboru, dne __________________                                  Podpis:_______________________ 

 Mesečna članarina 
(do 15. v mesecu) 

Vpisnina Letna članarina v Tendo World 
Aikido 

Otroci (7-14 let) 20,00€  15,00€ Mladostniki od 14-18 let EUR 12,00 

Študenti, dijaki, 
brezposelni, …. 20,00€  15,00€ Kyu-stopnje od 18 let EUR 24,00 

Odrasli 30,00€  15,00€ Dan-stopnje od 18 let EUR 48,00 


