REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJ CIACH
KENDO, IAIDO I JODO
1. Udzia w zaj ciach prowadzonych w klubie mog bra osoby, które:
wype ni y i podpisa y deklaracj cz onkowsk oraz zapozna y si z poni szym Regulaminem.
ui ci y op at wpisow (30 z ) i roczn sk adk cz onkowsk (50 z )
maj uregulowane p atno ci wed ug aktualnych stawek podanych w punkcie 10. Regulaminu.
2. Sk adki miesi czne za udzia w treningach nale y wnosi na konto Stowarzyszenia

21 1020 4027 0000 1102 0433 6970
do dnia 10-tego ka dego miesi ca za miesi c bie cy.
W indywidualnych przypadkach istnieje mo liwo negocjacji terminu wp at z prowadz cym zaj cia.
Sk adka miesi czna jest sta a i niezale na od ilo ci dni treningowych w poszczególnych miesi cach.

3. Cz onek ma prawo do:
uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, pokazach, kursach, sta ach, egzaminach,
zawodach i obozach szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
korzystania z urz dze , wiadcze i pomocy Stowarzyszenia.
4. Wszystkie osoby niepe noletnie musz przyj na pierwszy trening z rodzicem lub prawnym opiekunem.
5. O wszelkich przerwach oraz rezygnacji z udzia u w zaj ciach, nale y powiadomi prowadz cego zaj cia.
6. Osoby z nieuregulowanymi p atno ciami nie mog uczestniczy w zaj ciach.
7. Brak sk adek za okres trzech kolejnych miesi cy b dzie traktowany jako rezygnacja z treningów i spowoduje
skre lenie z listy cz onków Stowarzyszenia.
8. Zabrania si przychodzenia na trening pod wp ywem alkoholu i innych rodków odurzaj cych.
9. Osoba, która zrezygnowa a z treningów i utraci a cz onkostwo mo e zosta przyj ta ponownie do
Stowarzyszenia na ogólnie przyj tych zasadach (patrz punkt 1.).
10. Rodzaje i wysoko ci sk adek:
a.) 30 z - wpisowe (p atne jednorazowo) p atne w momencie przyst pienia do Stowarzyszenia.
b.) 50 z - roczna sk adka cz onkowska, p atna do 31 stycznia danego roku. (Dla osób nietrenuj cych
op acenie sk adki podtrzymuje cz onkostwo w Stowarzyszeniu.)
c.) Op aty miesi czne za zaj cia:
50 z /mies. – jeden trening w tygodniu,
80 z /mies. – dwa treningi w tygodniu,
100 z /mies. – trzy treningi i wi cej w tygodniu,
50 % – dla nowo przyj tych osób rozpoczynaj cych zaj cia po 15-tym danego miesi ca.
d.) Inne:
10 z - sk adka administracyjna – p atna za ka dy miesi c nieobecno ci na treningach.

Kontakt : Adam Kitkowski - +48 512 799 029

e-mail: adam.kitkowski@meishinkan.pl

