
REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ELEMENTAMI AIKIDO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
Za każdym razem, kiedy w niniejszym regulaminie mowa jest o Prowadzącym rozumie się przez to: 
Specjalistyczne Ognisko TKKF Aikido oraz reprezentującego je Instruktora Aikido Renatę Bohdanowicz, 
5 dan aikido Birankai, shidoin lub asystenta Instruktora Andrzeja Krawczyka, 1 dan aikido Birankai. 
 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, jeśli: 
a. posiadają zezwolenie od rodzica lub prawnego opiekuna (podpisana deklaracja i regulamin),, 
b. posiadają aktualne sportowe badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo dziecka w zajęciach 

rekreacyjnych z elementami Aikido, 
c. ich rodzice lub prawni opiekunowie zapoznali się i zaakceptowali regulamin zajęć, 
d. ich rodzice lub prawni opiekunowie opłacili składkę członkowską (miesięczną) za udział w zajęciach, 

2. Ustala się następujące formy płatności: 
a. miesięczna opłata wynosi 100,- zł brutto, płatne do 10-go każdego miesiąca u Instruktora lub 

przelewem na konto podane przez Prowadzącego, prowadzący przewiduje zniżki dla rodzeństwa.  
b. opłata ta jest składką członkowską i nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka 

na zajęciach,                                                                           
c. osoby, które nie dokonały wpłaty w terminie podanym wyżej nie mają prawa uczestniczenia w zajęciach  

i mogą zostać wyproszone z zajęć przez instruktora, 
d. pobrana zostanie dodatkowo jednorazowa w ciągu roku szkolnego opłata 50,- zł brutto. 

3. Prowadzący nie odpowiada za osoby przebywające poza salą oraz rzeczy pozostawione w sali  i w szatni. 
4. Rodzice dzieci w wieku 5-14 lat zobowiązani są 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, dziecko powinno być przebrane i 
gotowe do zajęć co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

5. Obowiązuje następujący strój do ćwiczeń: luźne spodnie dresowe długie, koszulka T-shirt, klapki lub 
keikogi z pasem i klapki (części garderoby podpisane). Prowadzący nie odpowiada za pozostawione 
rzeczy w Sali ćwiczeń (dojo) i w szatni. 

6. Prowadzący nie odpowiada za osoby przebywające w sali ćwiczeń (dojo) poza godzinami wyznaczonych 
zajęć lub bez wiedzy i zgody Instruktora Prowadzącego. 

7. Prowadzący ma prawo: 
a. usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć, 
b. przesunąć uczestnika zajęć z grupy początkującej do zaawansowanej bądź z grupy zawansowanej do 

początkującej. 
c. dopuścić lub nie dopuścić uczestnika do egzaminów na kolejne stopnie uczniowskie, 
d. 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, 
e. wyznaczyć innego instruktora do prowadzenia poszczególnych zajęć. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na użycie wizerunku dziecka w celu umieszczania 
zdjęć z wydarzeń dojo na stronie aikiolimp.pl oraz https://www.facebook.com/FudoShinAikiDojo/ 

9. Rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają podpisując niniejszy regulamin, że nie zataili żadnej 
informacji, która byłaby przeszkodą w udziale dziecka w zajęciach rekreacyjnych z elementami aikido 
(choroby, kontuzje, wady ukryte). Oświadczają również, że w ciągu miesiąca od daty podpisania 
dostarczą aktualne sportowe badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo dziecka w zajęciach 
rekreacyjnych z elementami Aikido.  

10. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za 
zatajenie choroby lub kontuzji. 

11. Niniejszy regulamin ważny jest od daty podpisania go przez uczestnika bądź jego prawnego opiekuna. 
 
 
Wrocław, dnia ……………………............................... 
 
 
.......................................................................  ....................................................................... 

Imię i nazwisko dziecka    Czytelny podpis rodzica dziecka   
      bądź jego prawnego opiekuna 

 
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW: 
 

Kontakt:        Badania lekarskie: 
Instruktor Renata Bohdanowicz     Przychodnia Sportowo-Lekarska 
Tel:    600 41 35 36      Al. Paderewskiego 35 (St. Olimpijski) 
e-mail:   irimi@poczta.onet.pl     Rejestracja: 071 348 37 34 
        Pn -Pt: 8:00 – 18:00, So: 10:00 – 13:00 
UWAGA! 
 
W ROKU SZKOLNYM ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:  
24.12.2016 - 8.01.2017 (ferie świąteczne),   11-26.02.2017 (ferie szkolne), 2.05.2017 oraz pozostałe święta kalendarzowe 

https://www.facebook.com/FudoShinAikiDojo/

