REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ELEMENTAMI AIKIDO
SPECJALISTYCZNEGO OGNISKA TKKF AIKIDO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Za każdym razem, kiedy w niniejszym regulaminie mowa jest o Prowadzącym, rozumie się przez to Specjalistyczne Ognisko TKKF
Aikido we Wrocławiu oraz reprezentujących je instruktorów Aikido: Renatę Bohdanowicz, 5 dan aikido Birankai, shidoin oraz Andrzeja
Krawczyka, 2 dan aikido Birankai, fukushidoin, a także innych Instruktorów, wyznaczonych przez Prowadzącego.
1.

Prowadzący jest organizatorem zajęć rekreacyjnych z elementami AIKIDO, zwanymi w dalszej części niniejszego Regulaminu
Zajęciami.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież (osoby niepełnoletnie), zwani w dalszej części tego Regulaminu Uczestnikami.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez Uczestników niepełnoletnich jest:
3.1 Dostarczenie pisemnego zezwolenia od rodzica lub prawnego opiekuna (podpisana deklaracja uczestnictwa i regulamin).
3.2 Dostarczenie aktualnego sportowego badania lekarskiego zezwalającego na uczestnictwo dziecka w zajęciach rekreacyjnych
z elementami Aikido.
3.3 Pisemna deklaracja uczestnictwa w Zajęciach, podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników.
3.4 Pisemna akceptacja Regulaminu zajęć oraz dołączanych do nich regulaminów związanych z procedurami sanitarnoepidemiologicznymi, podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników.
3.5 Regularne opłacanie składek członkowskich (miesięcznych) za udział w zajęciach.
4. Ustala się następujące formy płatności:
4.1 Miesięczna składka członkowska za udział z Zajęciach dla Uczestników niepełnoletnich w wysokości 140,- zł brutto, płatne do 10go dnia każdego miesiąca u Prowadzącego lub przelewem na konto podane przez Prowadzącego.
4.2 Miesięczna składka członkowska nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności na zajęciach.
4.3 Osoby, które nie dokonały wpłaty miesięcznej składki członkowskiej w terminie podanym w punkcie 4.1 niniejszego Regulaminu
nie mają prawa uczestniczenia w zajęciach i mogą zostać wyproszone z zajęć przez Prowadzącego.
4.4 Prowadzący pobiera dodatkowo coroczną składkę administracyjną, w wysokości 50,- zł brutto, płatną wraz z pierwszą
miesięczną składką członkowską za udział w Zajęciach w danym roku, u Prowadzącego lub przelewem na konto podane przez
Prowadzącego.
5. Prowadzący nie odpowiada za osoby przebywające poza salą oraz rzeczy pozostawione w sali i w szatni.
6. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach, są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka pod salę i do odbioru go po zajęciach. W
przypadku dzieci w wieku 6-9 lat rodzice powinni pozostać blisko sali, gdzie odbywają się zajęcia. Rodzice zobowiązują się do
przyprowadzania dzieci punktualnie, a dziecko powinno być przebrane i gotowe do zajęć co najmniej 10 minut przed ich
rozpoczęciem. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania wewnętrznych regulaminów związanych z procedurami sanitarnoepidemiologicznymi obowiązujących w budynkach, w których odbywają się zajęcia.
7. Obowiązuje następujący strój do ćwiczeń: luźne spodnie dresowe długie, koszulka T-shirt, klapki lub keikogi z pasem i klapki.
Wszystkie części stroju muszą być świeżo wyprane, zapakowane w woreczek. Wszystkie części stroju muszą być podpisane.
Prowadzący nie odpowiada za pozostawione rzeczy w Sali ćwiczeń (dojo) i w szatni.
8. Prowadzący nie odpowiada za osoby przebywające w sali ćwiczeń (dojo) poza godzinami wyznaczonych zajęć lub bez wiedzy i
zgody Prowadzącego.
9. Prowadzący ma prawo:
9.1 Usunąć, zawiesić, wyprosić Uczestnika zajęć.
9.2 Przesunąć Uczestnika zajęć z grupy początkującej do zaawansowanej bądź z grupy zawansowanej do początkującej.
9.3 Dopuścić lub nie dopuścić Uczestnika do egzaminów na kolejne stopnie uczniowskie.
9.4 Wybierać z pośród Uczestników zajęć osoby, na których będą prezentowane ćwiczenia i techniki Aikido według własnego
uznania i bez podawania przyczyny, niezależnie od stopnia i stażu Uczestnika.
9.5 Wyznaczyć innego Instruktora do prowadzenia poszczególnych zajęć.
10. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich, podpisując niniejszy regulamin, oświadczają, że nie zataili żadnej
informacji, która byłaby przeszkodą w udziale Uczestnika niepełnoletniego znajdującego się pod ich opieką w zajęciach
rekreacyjnych z elementami AIKIDO (choroby, kontuzje, wady ukryte). Jednocześnie oświadczają, że w ciągu miesiąca od daty
podpisania dostarczą aktualne sportowe badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo zajęciach rekreacyjnych z elementami
AIKIDO.
11. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć oraz dołączanych do nich regulaminów związanych z procedurami
sanitarno-epidemiologicznymi w trakcie zajęć jak i wewnętrznych regulaminów związanych z procedurami sanitarnoepidemiologicznymi obowiązujących w budynkach, w których odbywają się zajęcia.
12. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez Uczestnika zajęć, w szczególności za zatajenie choroby lub
kontuzji Uczestnika.
13. Niniejszy regulamin ważny jest od daty podpisania go przez rodzica bądź jego prawnego opiekuna.
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Imię i nazwisko Uczestnika
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Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego Uczestnika niepełnoletniego

