Klub Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”

REGULAMIN Klubu Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”
§1
DEFINICJE
1. Klub – Klub Karate Shotokan „DOJO TORUŃ” z siedzibą przy ul. Małachowskiego
16A/8 w Toruniu.
2. Zarząd – Zarząd Klubu Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”
3. Trenujący – osoba uczestnicząca w treningach w Dojo i/lub SP24
4. Opłata za udział w treningach – obowiązkowa miesięczna opłata uiszczana w terminie
płatności składki przez członka klubu za treningi
5. Opłata postojowa – 50% składki treningowej
6. Trening – zajęcia sportowe prowadzone w SP24 w Toruniu oraz w Dojo
7. SP24 – Zespół Szkół nr 24 im. Bohaterów Września 1939 ul. Ogrodowa 3/5 w Toruniu
(mała oraz duża sala gimnastyczna)
8. Dojo – własne pomieszczenie do treningów przy ul. Lecha 5/7 w Toruniu
9. Termin płatności składki członkowskiej – nieprzekraczalny termin uiszczenia składki
członkowskiej za treningi przez członka klubu do 15 dnia każdego miesiąca
10. Zawodnik – trenujący biorący udział w zawodach sportowych
11. Trener – członek Klubu Karate Shotokan „DOJO TORUŃ” posiadający uprawnienia
instruktora karate lub rekreacji ruchowej w zakresie samoobrony
12. Strona www Klubu – www.dojotorun.pl
13. Minimalna Wymagana Frekwencja – 90% obecności (w tym usprawiedliwione
nieobecności) na treningach
14. Osoba pełnoletnia – osoba, która ukończyła 18sty rok życia
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
1. W treningach może brać udział trenujący:
1.1. którego opiekunowie prawni (lub sami, w przypadku osób pełnoletnich)
zadeklarowali chęć uczestnictwa w treningach podpisując kartę zgłoszenia Klubu
Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”.
1.2. Który regularnie uiszczaj opłaty za udział w treningach.
1.3. Który dostarczył oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
treningach podpisane przez lekarza.
2. Trenujący zobowiązany jest do przestrzegania norm współżycia społecznego, etykiety
Dojo, dbanie o Dojo, a także sprzęt treningowy należący do Klubu.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
1. W zawodach sportowych może brać udział trenujący:
1.1. Który spełnił wszystkie warunki określone w § 2 niniejszego regulaminu
1.2. Posiada aktualną kartę zdrowia sportowca
1.3. Posiada licencję zawodniczą PZK
1.4. Regularnie uczestniczył w treningach (uzyskał minimalną wymaganą frekwencję) i
wykazywał odpowiednie zaangażowanie oraz sportową zasadę fair-play
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2. Decyzję o powołaniu trenującego do udziału w zawodach podejmuje Trener na podstawie
osiąganych rezultatów oraz zaangażowania w treningi.
3. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, na które został zgłoszony.
4. W przypadku niemożności startu zawodnika w zawodach, na które został zgłoszony jego
opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania trenera o tym
fakcie.
5. W przypadku jeżeli Klub poniósł koszty związane z niemożnością startu zgłoszonego
zawodnika, jego opiekun prawny jest zobowiązany do zwrócenia całej kwoty do kasy
Klubu.
6. Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do:
6.1. występowania na zawodach (poza samym startem) w bluzie klubowej.
6.2. Godnego reprezentowania Klubu poprzez swoje odpowiednie zachowanie, sportową
postawę, poszanowanie zasad fair-play, szacunku dla przeciwnika.
7. Wyjazd na zawody odbywa się pod opieką Trenera. Wszystkie odstępstwa muszą zostać
uzgodnione wcześniej z Trenerem.
8. Opiekunowie prawni zawodnika niepełnoletniego, mają obowiązek pisemnego wyrażenia
zgody na przejęcie opieki prawnej nad zawodnikiem na czas wyjazdu. W przypadku nie
wyrażenia zgody zawodnik nie uzyska zgody Trenera na wyjazd.
9. Koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na
zawodach ponoszą opiekunowie prawni zawodników. Ewentualne dofinansowanie ze
strony Klubu jest możliwe dla zawodów rangi MP, ME, MŚ.
§4
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
1. Do egzaminu na wyższy stopień uczniowski/mistrzowski może przystąpić trenujący:
1.1. Który spełnił wszystkie warunki określone w § 2 niniejszego regulaminu
1.2. Regularnie uczestniczył w treningach (uzyskał minimalną wymaganą frekwencję) i
wykazywał odpowiednie zaangażowanie oraz sportową zasadę fair-play
2. Decyzję o przystąpieniu trenującego do egzaminu podejmuje Trener na podstawie
osiąganych postępów oraz zaangażowania w treningi.
3. Koszty związane z opłatą egzaminacyjną ponoszą opiekunowie prawni trenujących.
§5
WARUNKI WYDANIA WNIOSKU O NAGRODĘ LUB STYPENDIUM SPORTOWE
1. Z prośbą o wydanie wniosku może przystąpić trenujący:
1.1. Który spełnił wszystkie warunki określone w § 2 niniejszego regulaminu
1.2. Regularnie uczestniczył w treningach i zawodach (uzyskał minimalną wymaganą
frekwencję) i wykazywał odpowiednie zaangażowanie oraz sportową zasadę fair-play
2. Decyzję o wydaniu trenującemu wniosku podejmuje Zarząd na podstawie osiąganych
postępów oraz zaangażowania w treningi.
§6
OPŁATY TRENINGOWE
1. Każdy trenujący zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty za udział w
treningach.
2. O wysokości opłaty za udział w treningach decyduje Zarząd.
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3. Aktualne opłaty za udział w treningach znajdują się na stronie www Klubu oraz na tablicy
ogłoszeń w Dojo.
4. O sposobie i warunkach uiszczania opłaty za udział w treningach decyduje Zarząd.
5. Opłaty za udział w treningach powinny być opłacane przelewem do 15tego dnia każdego
miesiąca na konto bankowe Klubu w Citibank Handlowy - 91 1030 0019 0109 8530 0009
7328 lub gotówką do kasy Klubu, którą przyjmie osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Opłaty za udział w treningach uiszczanie po terminie płatności ulegają podwyższeniu o
10,00 PLN.
7. W przypadku nieuiszczania opłaty za udział w treningach w wymaganym terminie
trenujący nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w treningach do momentu
uregulowania zaległej opłaty.
8. W przypadku nieuiszczania opłaty za udział w treningach przez 2 miesiące Zarząd
zastrzega możliwość usunięcia trenującego z Klubu. Usunięcie z Klubu nie zwalnia
trenującego z uiszczenia wszystkich zaległych opłat.
9. Decyzje o ewentualnych odstępach od opłat za udział w treningach oraz terminu płatności
decyduje Zarząd.
10. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu uiszczania opłat za udział w
treningach muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i
podpisane przez trenującego opiekuna prawnego w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.
11. Uiszczone opłaty za udział w treningach nie podlegają zwrotowi w przypadku usunięcia
dyscyplinarnego trenującego.
12. Nieobecność trenującego na treningu nie upoważnia do pomniejszenia opłaty za udział w
treningach.
13. Dni wolne od treningów wynikające z przypadających świąt państwowych oraz
kościelnych nie upoważniają do pomniejszenia opłaty za udział w treningach.
14. W przypadku długiej choroby (ponad 30 dni) Zarząd podejmuje na pisemny wniosek
opiekuna prawnego lub trenującego, który osiągnął pełnoletniość, decyzję o uiszczeniu
przez niego opłaty postojowej.
15. W miesiącu wakacyjnym, w którym nie odbywają się treningi trenujący uiszcza opłatę
postojową.

1.
2.
3.

4.

5.

§7
REZYGNACJA Z TRENINGÓW W KLUBIE
Rezygnację może złożyć opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub osobiście trenujący
powyżej 18 roku życia.
Zarząd Klubu ma prawo do usunięcia trenującego z Klubu.
Rezygnacja z treningów następuje na koniec danego miesiąc z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Podczas miesięcznego okresu wypowiedzenia
istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za udział w treningach.
Klub ma prawo do wypowiedzenia trenującemu udziałów w treningach ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez trenującego niniejszego
regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego. W przypadku usunięcia
obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia jak w § 7 pkt.3
Wypowiedzenie/usunięcie musi zostać złożone osobiście, pisemnie pod rygorem
nieważności i potwierdzone przez jednego z Członków Zarządu .
Klub Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”
Ul. Małachowskiego 16A/8
87-100 Toruń

Tel. 601-919-641
e-mail: kontakt@dojotorun.pl
www.dojotorun.pl

NIP : 956-17-07-167
REGON: 870307437
KRS: 0000234284

Konto: Citibank Handlowy w Warszawie S.A., Oddział Toruń, nr 91 1030 0019 0109 8530 0009 7328

Klub Karate Shotokan „DOJO TORUŃ”

1.
2.
3.
4.
5.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie propozycje zmian niniejszego regulaminu będą ustalane podczas zebrania
Zarządu i będą przez Zarząd opiniowane.
Informacja o zmianie regulaminu będzie podana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Dojo oraz poprzez umieszczenie na stronie www Klubu.
Opiekunowie prawni lub trenujący pełnoletni mają prawo wystąpić do Zarządu o
wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu.
Rzeczy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Za Zarząd

Data oraz Czytelny podpis Opiekuna Prawnego *

nr PESEL Opiekuna Prawnego

Imię i nazwisko Trenującego

Załączniki:
1. Zasady punktacji do Rankingu Klubowego
2. Opłaty za udział w treningach obowiązujące od 01.01.2015

* lub trenującego, jeśli osiągnął pełnoletniość
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