
Lo Wushu - Avgifter
Antal    

(samma familj)
Barn/Junior         

(8-14 år)
Rabatt i 

(%)
Vuxen/senior     

(15- år)
Rabatt i 

(%)
1 500 800
2 850 15,0 1400 12,5

3 1200 20,0 1900 20,8
4 1300 35,0 2700 15,6
5 1600 36,0 3000 14,3

1SR + 1JR 1100 15,38
1SR + 2JR 1500 16,67
1SR + 3JR 1800 21,74

2SR + 1JR 1700 19,05
2SR + 2JR 2100 19,23

3SR + 1JR 2300 20,69

(Kr) (%) (Kr) (%)

10 1000 16 1600 13 1300

15 1500 24 2400 18 1800

20 2000 32 3200 23 2300

25 2500 35 3500 21 2100

4000 26 2600

29 2900

JR = Junior SR = Senior

När fler deltar från samma 
familj erbjuder vi förmånliga 
rabatter. Här intill ser ni dem i 
kronor samt hur mycket rabatt 
vi ger i %.

Vi vill stärka känslan av att vi 
är en enda stor familj och att 
det inte ska vara dyrt att träna.

Som barn/junior räknas man 
från 8-14 år. Terminen som 
man fyller 15 år räknas man in 
som senior och vuxengrupp.

   

Kombinerade familjerabatter med minst 1 vuxen och 1 barn..

Vill du vara stödmedlem och få del av information från bl.a. klubbtidningen Lo Wushu inside.
Det gör man genom att betala endast medlemsavgiften på 100 kr/termin, uppge då namn i 
meddelanderutan. En efterfrågan av konto som insättningen sker, lämnas till Lennart via e-post.

OBS!
Alla nybörjare har rätt att prova på ett par gånger innan man bestämmer sig.

Vi betalar inte tillbaka när man väl har erlagt avgiften och börjat sin träning oavsett anledning till varför man 
väljer att sluta tidigare.
 

Medlems- och träningsavgifter betalas på plats i lokalen.
Som stödmedlem hör man numera av sig via e-post, för vidare instruktion..

Varje kategori har sin egen rabatt i % där vi försöker vara uppmuntrande med att fler från samma familj deltar 
och mer i rabatt när barn deltar, eftersom de inte själva har en inkomst. 

Vi anser att alla skall kunna delta och känna att man har råd med en kvalitativ träning. 
Genom att vi är en ideell verksamhet finns inget ekonomiskt intresse mer än att allt ska gå runt.

Student.
Vi har numera även studentrabatt inom SR och vuxengruppen där man får 100 kr billigare på 
träningsavgiften. Det krävs dock att man kan styrka sitt studerande, (man betalar då 700 kr totalt).
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