
REGULAMIN
 UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
   Klubu Karate Kyokuskin Skała

              

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć rekreacyjnych, sportowych 
organizowanych przez Klub Karate Kyokushin Skała (zwany dalej Klubem).
Klub jest statutowym stowarzyszeniem kultury fizycznej, posiada osobowość prawną i jest wpisany do
rejestru Starostwa Powiatu krakowskiego. 

Warunki ogólne uczestnictwa w zajęciach

1. Treningi odbywają się przez cały rok szkolny. Rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu. 
2. Treningi nie odbywają się w dniach świątecznych oraz w czasie innych dni ustawowo wolnych od 

zajęć szkolnych. Nie dotyczy to seminariów, zjazdów, zgrupowań, zawodów organizowanych 
dodatkowo przez Klub.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach karate prowadzonych przez Klub jest: 
a. Dostarczenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej. W przypadku osób 

niepełnoletnich dokumenty wypełnia i dostarcza osoba reprezentująca dziecko 
(rodzic/opiekun prawny). 

b. Posiadanie ubezpieczenia NNW oraz aktualnych badań lekarskich lub podpisanie 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach karate. W 
przypadku zatajenia chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie 
wypadku winę ponosi Uczestnik (w przypadku dzieci i osób niepełnoletnich 
rodzice/opiekunowie prawni). Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z 
zadeklarowaniem posiadania takich badań. 

c. Opłacenie składek w terminie i wysokości określonej przez Zarząd Klubu. Składka 
członkowska nie jest opłatą za treningi, a za przynależność do Klubu i należy ją wnosić 
niezależnie od uczestniczenia w zajęciach.

Etyka i bezpieczeństwo w Dojo

1. Zajęcia karate organizowane przez Klub Karate Kyokushin Skała odbywają się głównie w salach 
gimnastycznych i miejscach do tego celu przeznaczonych, które na czas zajęć noszą nazwę Dojo. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni powinni przyprowadzić niepełnoletniego uczestnika na zajęcia i 
odebrać po zakończonych zajęciach. 

3. Wstęp na salę, na której odbywają się zajęcia mają wyłącznie członkowie Klubu lub osoby 
zaproszone przez instruktora prowadzącego trening.

4. Od uczestników zajęć wymagana jest:   
a. Punktualność. 
b. Zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach oraz przestrzeganie zasad zachowania 

godnych karateka zgodnie z etykietą Dojo. 
c. Przestrzeganie poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Klub nie ponosi 

odpowiedzialności za osoby, które samowolnie wykonują ćwiczenia, nie przestrzegając 
podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazań instruktora.

d. W przypadku niedoleczonych kontuzji, złego samopoczucia lub innych schorzeń mogących 
mieć wpływ na przebieg treningu, należy je bezwzględnie zgłosić trenerowi przez 
rozpoczęciem treningu. 

e. Zachowanie podstawowych zasad BHP sali gimnastycznej lub innego miejsca, w którym 
odbywają się zajęcia. 

f.  Postawa i zachowanie kulturalne. Podczas treningów obowiązuje poszanowanie zdrowia 
swojego oraz innych osób ćwiczących.

5. W czasie treningu Dojo można opuścić wyłącznie za zgodą trenera.
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6. Uczestnicy treningu korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Klubu ponoszą 
odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy 
odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków 
utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora 
prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego 
niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia sali treningowej Uczestnik zobowiązany jest 
do pokrycia strat, które spowodował w przeciągu dwóch tygodni od spowodowania uszkodzenia.

7. Zajęcia prowadzone są przez instruktora posiadającego wymagane kwalifikacje. W przypadku 
podjęcia decyzji przez Uczestnika o wykonywaniu ćwiczeń z partnerem lub udziału w sparingach 
(kumite), ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu. W przypadku naruszenia postanowień 
Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej 
techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Klubu, 
organizatorów, Związku, Zarządu, trenerów, instruktorów, pracowników, członków i zaproszonych
gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

Obowiązki Członka Klubu

1. Członek Klubu ma obowiązek zapoznać się ze Statutem oraz Regulaminem Klubu oraz 
przestrzegać ich zapisów.

2. Przed rozpoczęciem udziału w zajęciach dostarczyć wypełnianą Deklarację Członkowską. 
3. Terminowo opłacać składki członkowskie.
4. Członek Klubu jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu i pomagać w jak najlepszej

realizacji jego zadań statutowych, a także do godnego reprezentowania Klubu na zawodach i 
zgrupowaniach, oraz troszczenie się o jego dobre imię i rozwój.

Uprawnienia Członka Klubu

Każdy aktywny Uczestnik zajęć posiadający uregulowane opłaty ma prawo: 
1. Brać udział w zajęciach i treningach sportowych.
2. Uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Klub np. wycieczki, akademie i 

sympozja. 
3. Korzystać z konsultacji instruktorów. 
4. Przystąpić do egzaminu na kolejne stopnie szkoleniowe i mistrzowskie. 
5. Udział w zawodach oraz egzaminach wymaga ciągłości uczestnictwa w treningach. Ponadto przed 

przystąpieniem do zawodów lub egzaminu należy uzyskać zgodę instruktora Klubu. Zgoda 
instruktora bazuje na ocenie poziomu technicznego oraz sprawności fizycznej kandydata.

6. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu jest certyfikat, który każdy ćwiczący 
otrzymuje każdorazowo po zdanym egzaminie (pieczęcią i odręcznym podpisem). 

7.  Za zgodą swojego instruktora brać udział w zawodach i turniejach karate. 

Opłaty i składki członkowskie

1. Składka członkowska winna być uiszczona do 10-ego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc tj. 
za luty w lutym.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka z obowiązku opłacania 
całości lub części składki za dany okres.

3. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki 
członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.

4. Członek Klubu ponosi koszty dodatkowe związane z egzaminami na kolejne stopnie KYU, 
zjazdami, zgrupowaniami, zawodami.

5. Rezygnacja z zajęć w trakcie danego sezonu wymaga formy pisemnej i nie uprawnia do zwrotu 
wniesionych składek. 
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Kary za nie przestrzeganie Regulaminu

1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Zawieszenie w prawach Członka Klubu.
4. Wykluczenie ze struktur Klubu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.
2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Członkowie Klubu są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony 

internetowej Klubu. Informacje o zmianach podawane są z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Brak pisemnej informacji ze strony Członka Klubu o nie wyrażeniu zgody na 
dokonanie zmian oznacza jego domyślną zgodę na ich wprowadzenie.

                                                                              Zarząd Klubu Karate Kyokushin Skała
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