
Na co wydaliśmy 1% przekazany w 2010 roku 

 

Przekazane nam w 2010 roku 4984,35zł wykorzystaliśmy na: 

  

201,29zł  

to organizacja Zimowej Szkoły Aikido 2010 – bezpłatne zajęcia Aikido przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży, która nie mogła wyjechać z miasta w czasie ferii zimowych. W 
ciągu 5 dni trwania tej imprezy wzięło w niej udział 206 osób, nie wliczając w to 
członków naszego klubu, którzy w ramach wolontariatu pomagali przy jej organizacji. 

Zajęcia odbywały się w hali sportowej przy katowickim Spodku. Każdy uczetnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom. Dzieci mogły po treningu poczęstować się zakupionymi 
dla nich napojami. Wszyscy byli oczywiście objęci ubezpieczeniem NNW. Imprezę 
wsparało dotacją Miasto Katowice.  

  

190,79zł 

to organizacja Festiwalu Aikido 2010. W tej weekndowej imprezie wzięło udział ponad 
40 dzieciaków i 30 dorosłych. Mający charakter rodzinny Festiwal miał przybliżyć 
uczestnikom nie tylko Aikido ale również tradycje i kulturę japońską. Oprócz otwartych 
treningów Aikido uczestnicy mieli możliwość podziwiania pokazów w wykonaniu 
najmłodszych adeptów Aikido. Smaki i zwyczaje legendarnej kuchni japońskiej 
prezentował Narada Sushi Club, który pokazami kręcenia sushi i późniejszą degustacją 
uatrakcyjnił nasz Festiwal. Dla uczestników przeznaczony był drobny poczęstunek (sushi 
było dodatkowo;) i napoje. Każdy uczetnik otrzymał pamiątkowy dyplom i oryginalną 
festiwalową koszulkę. Za wspaniałe pokazy dzieci otrzymały nagrody w postaci piłek 
sportowych. Cała impreza jak zawsze była ubezpieczona. Tę imprezę również wsparało 
dotacją Miasto Katowice. Wspierał nas również Narada Sushi Club (w sprawach 
kulinarnych), finansowo Firma Ordo z Katowic oraz rzczowo dobrodziej, który przekazał 
nagrody sportowe. 

  

1456,15zł 

w tej kwocie dofinansowano wynajem sal do prowadzenia regularnego szkolenia Aikido, 

Iaido i Jodo. 4356 to łączna ilość "osobotreningów" w 2010 roku - czyli tyle razy wzięto 
udział w naszych treningach w ubiegłym roku. Dokładna ilość wynajętych godzin nie 
została jeszcze policzona... 

  

1811,12zł 

to suma dofinansowania wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych przy szkoleniu 
Aikido, Iaido i Jodo w naszym klubie. Jak podano wyżej 4356 to łączna ilość 



"osobotreningów" w 2010 roku - czyli tyle razy wzięto udział w naszych treningach w 
ubiegłym roku. W 2010 roku odbywało się 19 godzin treningów tygodniowo co 

daje miesięcznie średnio około 80 godzin prowadzonych treningów! 

  

1325,00zł 

taką kwotą dofinansowano zakup kolejnego "kawałka" maty tatami, która jest niezbędna 
do prowadzenia treningów Aikido (podczas regularnego szkolenia, akcji dla dzieciaków, 
seminariów czy innych imprez).  Koszt jednostkowy materaca tatami to ok. 350,00zł. Do 

przeprowadzenia bezpiecznych treningów potrzebne jest co najmniej 50szt... 

 


