
REGULAMIN KLUBU KARATE KYOKUSHIN NINTAI  
 

 
1. Organizator zajęć  

Organizatorem zajęć jest Klub Karate Kyokushin Nintai z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Spacerowej 19/1, NIP: 7322184015 
 REGON: 366983690 wpisany do Ewidencji klubów sportowych. Prezesem i osobą reprezentującą Klub jest Łukasz Buhl.  

2. Termin zajęć 
Zajęcia odbywają się w trakcie trwania roku szkolnego (10 miesięcy, od września do czerwca każdego roku). Nie prowadzimy zajęć 

cyklicznie, okres wakacyjny jest wolny od zajęć w tym czasie jeździmy na Obozy Letnie. Członkiem klubu można zostać w każdej dowolnej 
chwili trwania roku szkolnego. 

3. Grupy treningowe 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego Instruktora Sportu Karate mgr inż. Łukasza Buhl 1 dan. Posiadającego odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. 
 

GRUPA I Głowno Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie ul. Gen. Andersa 37 95-015 Głowno. Mała sala na 1 piętrze. 
Treningi w Poniedziałki i Środy w godzinach 17.00-18.00 – dzieci 4 – 9lat + rodzice chętni na delikatny trening z dzieckiem 
 
GRUPA II Głowno Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie ul. Gen. Andersa 37 95-015 Głowno.  Mała sala na 1 piętrze. 
Treningi w Poniedziałki i Środy w godzinach 18.00-19.00 – starsi i bardziej zaawansowani 
 
GRUPA III Głowno Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie ul. Gen. Andersa 37 95-015 Głowno. Na 1/3 Hali Sportowej. 
Treningi we Wtorki i Czwartki w godzinach 18.30-19.30 – grupa ogólnorozwojowa, dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny  
 

*w trakcie trwania sezonu grupy/godziny zajęć mogą ulec zmianie. 
4. Dni wolne od zajęć 

• W dniach ustawowo wolnych od pracy i nauki, gdy szkoły i obiekty sportowe, w których prowadzimy zajęcia, są zamknięte. 

• W dniach, w których na terenie w/w miejsc odbywają się imprezy okolicznościowe, które zaplanował zarządca obiektu. 

• W związku z sytuacjami losowymi (brak możliwości dojazdu, choroba, itp.) 
Klub zobowiązuje się do każdorazowego informowania rodziców/ pełnoletnich uczestników o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć poprzez 
wysłanie wiadomości SMS najwcześniej jak to będzie możliwe. 

5. Warunki uczestnictwa 

• Stosowanie się do Etykiety DOJO, Regulaminu Klubu, Regulaminu Wpłacania Składek- pisemne potwierdzenie i oddanie na drugim 
treningu 

• Wypełnienie i oddanie Deklaracji Członkostwa w Klubie– pisemne potwierdzenie i oddanie na drugim treningu 

• Posiadanie własnego ubezpieczenia NNW 

• Pisemne potwierdzenie (akceptacja) oświadczenia dotyczącego danych osobowych. 
 

6. Opłaty 

W sezonie treningowym 2018-2019 składka członkowska wynosi 60zł. Składka może ulec zmianie w przypadku konieczności 
zwiększenia ilości grup treningowych, długości prowadzonych zajęć lub z przyczyn nieleżących po stronie Klubu (np. Podwyższenie kosztów 
wynajmowania sali treningowej) 

7. Sposób wnoszenia opłat 

• Składkę członkowską można opłacić osobiście u trenera przed zajęciami lub po zakończeniu zajęć w danym dniu 

• Składkę członkowską można opłacić również przelewem na Klubowy nr. rachunku PKO BP: 96 1020 3440 0000 7602 0214 5977  
podając dane klubu, a w tytule wpisując: opłata członkowska (Imię i Nazwisko uczestnika zajęć)  

• Pozostałe opłaty związane np. Z egzaminem, wyjazdem na zgrupowanie, zakupem kimona można opłacić osobiście u trenera przed 

zajęciami lub po zakończeniu wszystkich zajęć w danym dniu.   
 

8. Prawa uczestnika zajęć 

Członek Klubu spełniający warunki uczestnictwa ma prawo do: 

• Czynnego udziału w treningach 

• Reprezentowania Klubu podczas zawodów sportowych. Udziału w pokazach i innych wydarzeniach organizowanych przez Klub.  

• Po otrzymaniu zgody od trenera możliwości zdawania na wyższy stopień. 

• Wyjazdu i czynnego udziału w Zgrupowaniach Szkoleniowych i Obozach Letnich (podlegają dodatkowej opłacie)  
 

9. Kary dla Członków Klubu 

Wszyscy członkowie Klubu, za niewłaściwe zachowanie mogą zostać ukarani w następujący sposób: 

• Upomnienie ustne przez trenera, w obecności innych trenujących. 

• Zawieszenie w prawach Członka omawianych w punkcie 8 na okres: 1, 3 lub 6 miesięcy 

• Wydalenie z Klubu na skutek złamania regulaminu Klubu lub nieuzasadnionego użycia umiejętności nabytych podczas zajęć poza salą 

ćwiczeń oraz wszelkie inne zachowania, które wymagają takiej decyzji.  

• Kary opisane powyżej może zastosować trener, w skrajnym przypadku po konsultacji z Władzami Klubu. 
 

10. Szkody i odpowiedzialność  
Za szkody materialne oraz szkody wyrządzone drugiej osobie przez niepełnoletnich uczestników kursów, związane z niewłaściwym,  

użytkowaniem sprzętu lub niewłaściwym zachowaniem na sali, odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób 

dorosłych odpowiadają oni sami za siebie.  


