
Návrh na VH Bohemia Aikikai, z.s.  (III/2016) za oddíl Aikido Renmei Praha 

 

Vzhledem k opakujícím podnětům o nízké motivaci cvičenců k účasti na seminářích a malé podpoře 

ze strany BA jsme nad tímto problémem dlouze uvažovali a pro zvýšení motivace navrhujeme toto: 

 

Zavést „Věrnostní slevu“ pro platby za hlavní mezinárodní semináře BA (Shishia sensei, Yoshida 

sensei) a to tak že každý člen BA který se zúčastní 4 po sobě jdoucích seminářů (stále se bavíme jen o 

těch 2-3 hlavních seminářích – Shishiya/Yoshida) dostane na pátý seminář slevu 50%. Toto by se 

vztahovalo pouze na účast (a platbu samozřejmě) za CELÝ seminář (jedno jestli předem nebo až na 

místě).  Pokud by někdo přijel jen na část semináře tak se mu to pro nárok na slevu nemůže uznávat. 

Tímto by byla pro cvičence vyšší motivace k účasti na celém semináři (kde aktuálně třeba první den 

ráno bývá dost slabý) a zároveň odměna za účast není úplně malá (cca 600,- slevy už je znatelné) 

Pro BA dle mých propočtů z účetních podkladů není potřeba žádná kompenzace, udělená sleva 

vychází cca 1x za 1-2roky pro konkrétního člověka a BA se to vrátí tím, že dotyčný jede na všechny 

hlavní semináře a zvýší se počet lidí na tatami v nejslabší (první) den semináře. 

Administrativní zátěž BA by nebyla zvýšena, evidenci účastníků seminářů již stejně dávno vedu 

s podklady pro účetnictví. Vypíchnout z toho kdo platil za celý do zvláštní tabulky pro kontrolu je to 

nejmenší. Asi by bylo vhodné pro možnost kontroly aby dotyčný na pátý seminář kde chce žádat 

slevu platil předem na účet, pak by byl čas to před seminářem zkontrolovat. (na místě to jde taky ale 

bude to zdržovat při registraci a bylo by potřeba mít na místě vytištěný aktuální seznam lidí, kteří  

mají nárok na slevu). 

Dle našeho názoru není potřeba toto ani zadávat do PP, měla by stačit domluva na VH a případně 

rozhodnutí Rady BA, takže by nebylo nutné měnit PP a s tím spojená administrativa (evidence Stanov 

a PP v Obchodním rejstříku kde každá změna bude BA stát 1.000,- kč) 

Za Aikido Renmei Praha 

Petr Hvězda 


