
(Objava 28.12.2012) 

Taijiquan in Qigong iz pr(a)ve roke: 

Sobotna šola / tečaj »TAIJIQUAN in QIGONG« 
 

         - Prvi letnik: od oktobra 2011 do junija 2012 (54 šolskih ur) 

        -  9 modulov po 6 šolskih ur (10:00-15:00). 

        -  Vpis in prijava za posamezni modul tudi med letom. 

        -  Namenjeno tistim, ki ne morejo obiskovati rednih tečajev med tednom in  

           tistim, ki želijo poglobiti svoje znanje. 

        -  Primerno za začetnike (obvezna udeležba v okt. in nov.) in nadaljevalce.  

        -  Število udeležencev je omejeno.  

        -  Tečaj bo vodil Chen Shining. 
 

 

Program, termini in cenik 

Termini : ena sobota v mesecu od 10:00 do 15:00 (6 šolskih ur) 

Lokacija: Litostrojska cesta 51 (Srednja šola tehniških strok Šiška), Ljubljana 
 

Zap. štev. 

modulov 

Vsebina  

(1. letnik: 2011/12) 

Datumi Opomba 

1 - Osnove Taijiquan-a  

- Osnove Qigong-a 

15.10.2011 Prijava do 10.10.2011 

Obvezna udeležba  

za popolne začetnike 

2 - Osnove Taijiquan-a  

- Osnove Qigong-a 
- Osnove Tuishou (potiskanje  rok) 

12.11.2011 Prijava do 5.11.2011 

Obvezna udeležba  

za popolne začetnike 

3 - Yang taijiquan, trad. forma (1) 
- Qigong vaja (1) 

                    dodatni modul  >>> 

3.12.2011 

 

14.1.2012 

Prijava do 26.11.2011 

 

Prijava do 9.1.2012 

4 - Yang taijiquan, trad. forma (2) 
- Qigong vaja (2) 

- Tuishou (potiskanje  rok) 

21.01.2012 

 

Prijava do 16.1.2012 

 

5 - Yang taijiquan, trad. forma (3) 

- Qigong vaja (3) 

18.02.2012 Prijava do 13.2.2012 

6 - Chen taijiquan, trad. forma (1) 

- Qigong vaja (4) 

10.03.2012 ? Natančen datum objavimo 

naknadno 

7 - Chen taijiquan, trad. forma (2) 
- Qigong vaja (5) 

- Tuishou (potiskanje  rok) 

14.04.2012 ? Natančen datum objavimo 

naknadno 

8 - Forma z mečem 
   

12.05.2012 ? Natančen datum objavimo 

naknadno 

9 - Forma s pahljačo 

 

09.06.2012 ? Podelitev potrdil 

 



Cenik: 

Za posamezen modul :  

     60 eur do datuma prijave posameznega modula,  

     55 eur do datuma prijave posameznega modula za : 

           - za sedanje redne obiskovalce tečajev v Slovenskem združenju taijiquan hram CSN 

           - upokojence in  

           - študente (študentska izkaznica) 

po datumu prijave je cena modula 10% višja. 

 

Popust:   

- Cena 50 eur za en modul velja v primeru plačila vsaj 3 modulov hkrati.  

- Za plačila vseh modulov (tj. 9 za začetnike in 7 za nadaljevalce) za celo leto naenkrat 

podarimo bon v vrednosti 50 eur, ki je vnovčljiv za Prvomajsko ali Jesensko delavnico ali 

nakup opreme za vaje ( obleka, copati, majice, meč, pahljače, …) 

V primeru, da se ne morete udeležiti katerega izmed modulov, ki ste ga že plačali, lahko 

dobropis prenesete na katerikoli drug tečaj, delavnico, prireditev ali nakup opreme. 

 

Dodatne informacije in vpis:  

   - na vseh predstavitvah po Sloveniji v septembru in oktobru za redne tečaje ali 

   - posebna info ura za Sobotno šolo/tečaj, v soboto, 8.10.2011 od 10:00-11:00 ali 

   - izpolnite e-prijavnico na www.taiji.si  

   - pišite na info@taiji.si  

   - pokličite na 041 446-488 

 

 

世宁 太极 气功 养生堂 

Taijiquan (Tai Chi Chuan) in Qigong (Chi Kung) hram CSN     
- hram izvornega izročila tradicionalnih kitajskih veščin pod vodstvom mojstra Chen Shining-a 

  informacije in vpis: www.taiji.si     041 446-488    info@taiji.si  
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