
Regulamin w sezonie treningowym 2019/2020 

 

1. Zajęcia odbywają się od 3 września 2018 do 31 lipca 2019 r. 2 lub 3 x w tygodniu w zależności od 

poziomu zaawansowania grupy. 

2. WKKK A. i S. Sypień zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w 

grupie jest niższa niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie. 

3. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych. 

4. W ramach wniesionych opłat uczestnik uprawniony jest do: 

• Brania udziału w zajęciach grupy treningowej. 

• Za zgodną instruktora do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach innych grup treningowych 

 (zgoda dotyczy dobrania odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy dodatkowej). 

• Korzystanie z konsultacji wszystkich instruktorów. 

• Uczestnictwa w dodatkowych zajęciach integracyjnych organizowanych przez klub. 

• Ubiegania się do zakwalifikowania do kadry klubowej. 

5. Opłata składki członkowskiej za okres szkoleniowy wynosi 1440 zł – płatne w 12 ratach po 120 zł 

do 5 – tego każdego miesiąca, opłata dokonana po tym terminie wynosi 150 zł za każdy miesiąc, w 

przypadku przerwy w treningach w okresie wakacyjnym składka wynosi 120 zł za 2 miesiące 

(przerwa w treningach może wynikać z przyczyn leżących po stronie WKKK – A. i S. Sypień jak 

również po stronie samych uczestników zajęć) 

6. Opłatę składki członkowskiej należy dokonać z góry za dany miesiąc do 5-ego każdego miesiąca. 

7. W przypadku opłaty składki członkowskiej za cały rok zniżka w wysokości 15 %. 

8. Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 50 zł. 

9. Dla członków tej samej rodziny (rodzeństwo, rodzice i dzieci, małżeństwo) opłata członkowska 

wynosi 100 zł dla kolejnej osoby do 5-ego każdego miesiąca (po tym terminie zniżka nie obowiązuje) 

10. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

11. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki 

członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania. 

12. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia i nie uprawnia do 

zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji, WKKK A. i S. Sypień 

naliczać będzie należne mu składki miesięczne. 

13. Wszystkie opłaty mogą być dokonywane u instruktora prowadzącego zajęcia przed treningiem 

lub przelewem na konto: 31 1940 1076 3077 1060 0000 0000 z dopiskiem: składka członkowska za 

kogo i za jaki miesiąc. 

14. Opłata za udział w zajęciach nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Uczestnicy bądź ich opiekunowie 

zobowiązani są dodatkowo ubezpieczyć się od NNW. 



15. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w 

treningach. 

16. Uczestnicy powinni systematycznie uczestniczyć w zajęciach oraz godnie reprezentować klub. 

17. Uczestnicy treningów muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie z adnotacją lekarza 

sportowego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach karate. 

18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania godnych karateka ujętych w 

Etykiecie dojo. 

19. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich 

opiekunowie. 

20. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za dziecko do momentu przekazania go pod opiekę 

instruktora oraz zobowiązani są do odebrania dziecka po zakończonych zajęciach. 


