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REGULAMIN ZAJĘĆ
I. Warunki zapisów

1) Opiekun dziecka zgłasza prowadzącemu zajęcia instruktorowi chęć udziału swojego dziecka w zajęciach rekreacyjnych aikido zwanych dalej "treningami".
2) Opiekun dziecka zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć. Zostaje zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi,

szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach.
3) Opiekun otrzymuje do wypełnienia deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach. Swoim podpisem pod deklaracją akceptuje niniejszy regulamin w całości.
4) Warunkiem  uczestnictwa  dziecka  w  zajęciach  jest  dostarczenie  zaświadczenia  lekarskiego  o  stanie  zdrowia  dziecka,  poświadczającego  brak

przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportu nie później niż na pierwsze zajęcia, w których dziecko bierze udział.
5) Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą być wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie

internetowej organizatora zajęć www.aikido.chojnice.pl,  materiałach promocyjnych oraz propagujących aikido i/lub Stowarzyszenie. Uprzedza się o tym
opiekunów ustawowych i wyrażają oni zgodę na publikację wizerunku swojego dziecka w deklaracji członkowskiej.

II. Składki członkowskie (rozumiane jako opłaty za treningi)

6) Opłata rejestracyjna wynosi 50% aktualnej stawki miesięcznej (opłata obejmuje m.in. legitymację Polskiej Federacji Aikido z rejestrem stopni PFA).
7) W Klubie obowiązują następujące opłaty i składki:

a) jednorazowa opłata za trening płatna przed zajęciami u trenera w wysokości 25% aktualnej stawki miesięcznej.
b) miesięczna opłata za trening w wysokości ustalanej corocznie przez Zarząd CHSA (degresja opłaty miesięcznej dla nowych członków w 1. miesiącu

treningów wynosi 1/8 stawki za każdy miniony w danym miesiącu trening)
8) Opłatę miesięczną uczestnicy / opiekunowie zobowiązani są uiścić do 10-go dnia miesiąca, za który należna jest opłata.
9) Opłata miesięczna jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt, ferii i innych dni wolnych.
10) Sezon treningowy trwa zgodnie z rokiem szkolnym dla dzieci i młodzieży.
11) W  przypadku  jakichkolwiek  nieobecności  na  treningach,  opiekun  dziecka  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  pełnej  opłaty  miesięcznej,  niezależnie

od przyczyny nieobecności. W przypadku znikomej obecności na treningach można opłacić pojedyncze treningi zgodnie z cennikiem (p. 7a). 
12) W przypadku rezygnacji z zajęć, wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.
13) W przypadku zawieszenia dziecka w zajęciach, wpłacone składki również nie podlegają zwrotowi.
14) Wszystkie składki i opłaty są imienne i nie można ich odstępować innym uczestnikom zajęć.
15) W przypadku odwołania zajęć, informacja ta zostanie opublikowana na stronie  klubu  www.aikido.chojnice.pl oraz e-wiadomością minimum na dzień

wcześniej. Wyjątek stanowić będzie przypadek, kiedy organizatorzy nie zostaną poinformowani na czas, przez właściciela obiektu gdzie odbywają się
zajęcia, o braku możliwość zorganizowania zajęć.

16) W przypadku odwołania zajęć zarówno z przyczyn niezależnych jak i zależnych od organizatorów, wpłacone składki nie ulegają zwrotowi oraz przeliczeniu.
17) Odwołane zajęcia będzie można odrobić w miejscu i czasie ustalonym przez instruktorów prowadzących. 
18) Opłata za egzamin uczniowski zgodnie z cennikiem Polskiej Federacji Aikido. 
19) Opłata za przedłużenie członkostwa w grupie (w przypadku czasowej niemożności uczestnictwa) wynosi 25% aktualnej stawki miesięcznej.

III. Członkostwo w klubie

20) Lista uczestników w grupach jest ograniczona i nie może przekraczać 25 osób zapisanych w grupie.
21) W przypadku braku miejsc w  grupie można zostać zapisanym na listę rezerwową.
22) W przypadku nieobecności ćwiczącego i/lub braku opłat przez 2 miesiące organizator ma prawo do skreślenia uczestnika z listy.
23) Na miejsce skreślonej osoby wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.
24) Utrzymanie członkostwa w grupie po uprzednim powiadomieniu organizatorów oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 25% aktualnej stawki miesięcznej.

IV. Zasady i zachowanie na treningu.

25) Uczestnik treningu powinien posiadać odpowiedni strój treningowy. Ubranie dresowe zasłaniające łokcie oraz kolana. Japoński ubiór treningowy keikogi
nie jest wymagany, acz zalecany.

26) Dziecko musi posiadać klapki do przemieszczania się pomiędzy szatnią a salą treningową.
27) Na matę treningową dziecko wchodzi boso, ewentualnie w białych skarpetkach.
28) Opiekun powinien zadbać o higienę dziecka przed treningiem.
29) Przed każdym treningiem sprawdzana jest lista obecności uczestników.
30) Treningi mogą ulec wydłużeniu w zależności od decyzji instruktora.
31) Dzieci powinny przychodzić na zajęcia odpowiednio wcześniej - minimum 10 min.
32) W przypadku spóźnienia, dziecko powinno wejść na salę i usiąść na brzegu maty. 
33) Zachowanie dzieci podlega ocenie instruktorów. Na ocenę zachowania składa się:

a. posłuszeństwo przy wykonywaniu poleceń instruktorów
b. chęć uczestniczenia w treningu
c. chęć do nauki aikido
d. ogólne zachowanie dziecka na treningu w stosunku do trenerów oraz innych dzieci

34) W przypadku stwierdzenia przez prowadzących zajęcia uporczywej niesubordynacji dziecka - jego zachowanie będzie odnotowane. Dopuszczalne są trzy
ostrzeżenia podczas treningów. I tak, w przypadku:
a. pierwszego ostrzeżenia - rozmowa trenera z dzieckiem po zajęciach.
b. drugiego ostrzeżenia - opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście o zaistniałej sytuacji.
c. trzeciego ostrzeżenia - dziecko zostaje zawieszone w treningach na okres 4 kolejnych treningów. Opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie lub

osobiście o zawieszeniu dziecka w zajęciach.
35) Jeśli po powrocie z zawieszenia dziecka i powtórzeniu się w/w sytuacji, organizatorzy mogą podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników zajęć.

W tym przypadku wszelkie wpłaty nie podlegają zwrotowi.

V. Wyłączenia odpowiedzialności OC/NW

36) Instruktorzy prowadzący zajęcia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej instruktorów rekreacji ruchowej o profilu sztuk walk (OC).
37) Ćwiczący lub jego opiekun prawny zobowiązuje się  we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia siebie / swojego podopiecznego od następstw

nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem tzw. sportów walki, chyba że Stowarzyszenie dokona tzw. ubezpieczenia grupowego NW.
38) Organizator  zajęć  ani  instruktor  prowadzący  nie  odpowiadają  za  nieszczęśliwe  wypadki  uczestników  mające  miejsce  zajęć  poza  salą  treningową.

Prowadzący zajęcia przejmuje odpowiedzialność za dzieci/młodzież w momencie wejścia do sali ćwiczeń , która trwa do zakończenia zajęć i
odbioru dzieci przez opiekunów. Rodzice/opiekunowie odpowiedzialni są za odbiór swoich podopiecznych bezpośrednio po treningu.

39) Organizator zajęć ani instruktor prowadzący nie odpowiadają za rzeczy zostawione w szatni. Przedmioty wartościowe, dokumenty, pieniądze, klucze etc.
należy zabrać na salę treningowa i złożyć w wyznaczonym miejscu.

40) Organizator zajęć ani instruktor prowadzący nie odpowiadają za szkody spowodowane przez uczestników zajęć poza salą ćwiczeń (szatnie, łazienki etc.).

VI. Postanowienia końcowe

41) Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie klubu www.aikido.chojnice.pl . 
42) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji.
43) Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
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