Regulamin uczestnictwa w zajęciach sekcji Karate Kyokushin/ Shinkyokushin TKS „Karate” Tarnowskie Góry
W SEZONIE 2019/2020:
I. Organizator zajęć:

1. Klub TKS „Karate” Tarnowskie Góry jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS 0000061822 i na
podstawie statutu może prowadzić zajęcia sportowe karate.

2. Klub TKS „Karate” Tarnowskie Góry członkiem Polskiego Związku Karate oraz Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai, a poprzez Branch
Chief shihan Bogdana Lubosa także Światowej Organizacji Karate WKO i z tego tytułu posiada licencję uprawniającą do udziału w zawodach
sportowych Karate organizowanych przez te Związki.

3. Zajęcia sportowe sekcji Karate Kyokushin/ Shinkyokushin są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Karate Kyokushin/
Shinkyokushin z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.

4. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć (min. średnie
wykształcenie, uprawnienia trenera lub instruktora wraz z licencją Polskiego Związku Karate, odpowiedni staż i postawa moralna, stopień
min. 1 dan).

5. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/ w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość
uczestników w jednej grupie wynosi minimum 12 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, zajęcia prowadzone są co najmniej do
końca okresu za który opłacone zostały składki członkowskie, a po tym terminie osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do
jednej z innych prowadzonych przez Klub grup ćwiczebnych.
II. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NNW:

1. Członkowie Klubu biorący udział w zajęciach są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych w czasie trwania
zajęć. Instruktorzy przejmują opiekę nad ćwiczącymi (w szczególności nad niepełnoletnimi) od momentu rozpoczęcia treningu do jego
zakończenia. Klub ponosi odpowiedzialność tylko w tym czasie. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania niepełnoletnich
uczestników po zakończeniu treningu lub umieszczenia informacji w deklaracji członkowskiej o możliwości samodzielnego opuszczenia
miejsca, w którym odbywa się trening.

2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia trenera/ instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim
zgłoszeniu prowadzącemu.

3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia i odnotowane w dzienniku zajęć, co
jest warunkiem dalszych starań o odszkodowanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
III. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Wpłata składki członkowskiej
2. Aktualna zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich (raz na rok)
3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego raz na rok (płatne badania organizuje Klub)
IV. Składki członkowskie

1. Składki członkowskie normalne i ulgowe (rodzinne) mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po
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opłaceniu wpisowego (jednorazowo - 50 zł). W ramach opłaty wpisowej uczestnicy uzyskują także licencję Światowej
(NPO WKO) i Europejskie (EKO) Organizacji Karate. Oplata za odnowienie tych licencji na kolejny rok wynosi 20 zł (patrz p. 9f)
Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za dwa kolejne pełne miesiące.
Składki członkowskie są opłacane z góry za następny miesiąc (okres) do końca miesiąca poprzedniego lub w wyjątkowych przypadkach, w
innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.
Składki członkowskie opłacane po terminie (patrz pkt. 3) są droższe o 10 zł za każdą osobę za miesiąc.
Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
a. Na rachunek bankowy Klubu /zalecane!/
TKS „Karate”; ul. Obwodnica 8/2.27; 42-600 Tarnowskie Góry nr 44 1050 1386 1000 0022 9095 3955
b. U instruktora prowadzącego zajęcia na listę.

6. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc (okres) w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w
danym miesiącu (okresie). Nieobecność na treningu lub treningach nie zwalnia z konieczności opłaty składki.

7. W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Klub Turniejach i
Egzaminach zgodnie z posiadanym stopniem zaawansowania i wiekiem.

8. W ramach składki członkowskiej członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych
odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem.
9. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 01.09.2019
a. 100 zł miesięcznie - składka normalna za 1 osobę

b. 170 zł miesięcznie - składka członkowska rodzinna za 2 osoby z jednej rodziny
c. 210 zł miesięcznie - składka członkowska rodzinna za 3 i więcej osób z jednej rodziny
d. 50 zł - jednorazowa opłata wpisowa do klubu
e. 100 zł /10-7 kyu/; 120 zł /6-5 kyu/, 140 zł /4-3 kyu/; 160 zł /2-1 kyu/ – składka egzaminacyjna /płatna przed egzaminem na kolejny
stopień kyu/

f. Składka licencyjna EKO i WKO (Europejska i Światowa Organizacja Karate) - osoby z opłaconą pełną składką za okres 09-12/2019 – 0 zł;
pozostali - do 10 stycznia – jednorazowo 20 zł
V. Inne postanowienia
1. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.

