
 
REGULAMIN SIECHNICKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 

1. Regulamin klubu obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w stowarzyszeniu – Siechnickim Klubie Karate Kyokushin i w jego 
sekcjach. 

2. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo. 
3. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia. 
4. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę 

lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 
5. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku 

winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun). 
6. Struktura zajęć karate umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących zależnie od wieku i poziomu 

zaawansowania. Podstawą skierowania do odpowiedniej grupy jest wiek oraz posiadany stopień karate. 
7. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku 

zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei/Shihan. 
8. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych. 
9. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia 

uczestników  do innej grupy o tym samym poziomie. 
10. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej 

grupy. 
11. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych. 
12. Członkowie klubu powinni  uczestniczyć w obozach zimowych i letnich. 
13. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach. 
14. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne bania sportowo- lekarskie z adnotacją lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w treningach karate. 
15. Wysokość składek członkowskich jest ustalana na dany sezon szkoleniowy na posiedzeniach Zarządu Klubu i może ulegać zmianie w 

zależności od zmian kosztów wynajmu sal oraz zmian kosztów mediów: 
a) wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia (nowoprzyjętych) wynosi 30 zł (w tym jest roczne ubezpieczenie i wydanie legitymacji). 

Osoby już ćwiczące opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 20zł. 
b) miesięczna składka członkowska – zajęcia minimum dwa razy w tygodniu – wynosi 100 zł.  
c) gdy w treningach karate uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednej rodziny, wówczas jedna z nich płaci 100 zł, a pozostałe po 50 zł. 

Zniżka ta ma zastosowanie w przypadku sekcji karate.  
d) wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 
e) nieobecność na treningach  nie zwalnia od obowiązku opłacenia składki miesięcznej. Składka miesięczna może zostać obniżona lub 

umorzona w przypadku :  
-  choroby trwającej do 3 tygodni – 50%. 
-  choroby trwającej powyżej 3 tygodni – 100%. 
-  trudnej sytuacji materialnej – należy złożyć podanie do Zarządu Klubu z uzasadnieniem. Osoby które otrzymają zniżkę są 
zobowiązane do wykonania prac na rzecz Klubu. W szczególnych przypadkach Zarząd może udzielić 100% zniżki.  

f) czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny 
nieobecności oraz czasu jej trwania. 

g) składki członkowskie należy wpłacić na odpowiednie konto klubu:  
Siechnicki Klub Karate Kyokushin  
ul. Sadowa 5/2, Mokry Dwór 50-458 
Nr konta :  95 1090 2486 0000 0001 1000 1280 – sekcja Psie Pole 
Nr konta :  21 1090 1522 0000 0000 5217 2586 – sekcja Sobótka, Księże, Siechnice 
Tytuł wpłaty : imię i nazwisko ćwiczącego, miesiąc i rok za który wnoszona jest składka, nazwa sekcji 

16. Rezygnacja z członkostwa  w każdym przypadku wymaga powiadomienia i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat. Wobec braku 
 zgłoszenia o rezygnacji,  SKK  naliczać będzie należne mu składki miesięczne. 

17. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana! 
18. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc, inny termin płacenia musi być uzgodniony z kierownictwem klubu. 
19. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego.  
20. Dzieci od klas zerowych do 12 roku życia uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate. 
21. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowym programie szkoleniowym karate. 
22. Zajęcie I – go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek 

przez okres 6 miesięcy. Zajęcie II – go i III – go miejsca w mistrzostwach Polski lub I – go miejsca w mistrzostwach okręgu nadaje 
zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres 3 miesięcy.  

23. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo-szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, 
przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, 
reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub. 

24. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu oraz łamiące Etykietę Dojo mogą zostać ukarane: 
a) upomnieniem, b) naganą, c) zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu. 
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