
 

 
 

 

REGULAMIN W SEZONIE TRENINGOWYM 2021/2022 

PRINCEPS WROCŁAW KLUBU KARATE KYOKUSHIN 
 

1. Zajęcia odbywają się od  września  do  czerwca, 2 - 3 razy w tygodniu w zależności od poziomu zaawansowania grupy.  

2. PW KKK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w grupie jest niższa niż 8 osób i 
przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.  

3. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych. W dniach wolnych od nauki szkolnej PW KKK nie gwarantuje odbycia się 
zajęć. W okresie ferii zimowych zmianie może ulec miejsce i termin zajęć. 

4. Dzieci do 12 roku życia uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate. Młodzież od 12 roku życia i osoby 
dorosłe uczestniczą w treningach w pełnowymiarowym programie szkoleniowym karate. 

5. Członek klubu ma prawo:  

uczestniczyć w treningach wg harmonogramu lub w zajęciach dodatkowych, do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach 
innych grup treningowych o zbliżonym poziomie zaawansowania, korzystać z konsultacji instruktorów, brać udział w obozach 
sportowych i seminariach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan 
(za zgodą Sensei), brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra 
zawodnicza i sędziowska), uczestniczyć w pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub oraz korzystać ze 
sprzętu klubowego. 

6. Udział w egzaminach na KYU (od 3 Kyu) i DAN powinien być odpowiednio wcześniej konsultowany i aprobowany przez Sensei. 
Podejście do egzaminu powinien poprzedzać odpowiednio długi okres przygotowań - zalecany w wymaganiach. Ten czas 
powinien charakteryzować się dobrą frekwencją treningową. Ponadto należy pozytywnie rozwiązać ewentualne kwestie 
zaległości składkowych.  

7. Opłata składki członkowskiej za okres szkoleniowy wynosi 1400 zł – płatne w 10 ratach po 140zł do 5 dnia każdego 
miesiąca. 

8. Dla osób z tej samej rodziny (rodzeństwo, rodzice i dzieci, małżeństwo) opłata członkowska wynosi 140zł  (100% ) dla 
pierwszej z nich i 110 zł dla każdej kolejnej osoby. Zniżka obowiązuje przy płatności do 5 dnia każdego miesiąca i ma 
zastosowanie w przypadku jednej sekcji karate.  

9. Opłata za udział w zajęciach nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Uczestnicy bądź ich opiekunowie zobowiązani są dodatkowo 
ubezpieczyć się od NNW lub skorzystać z proponowanej opcji ubezpieczenia grupowego oferowanej przez klub. 

10. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.  

11. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej niezależnie od przyczyny 
nieobecności oraz czasu jej trwania. W nadzwyczajnych przypadkach, na pisemny wniosek składka miesięczna może zostać 
obniżona lub umorzona. O wysokości obniżenia składki każdorazowo decyduje Zarząd PW KKK. 

12. Rezygnacja z członkostwa związana jest z miesięcznym okresem wypowiedzenia i wymaga pisemnego zgłoszenia. W 
przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, PW KKK naliczać możę należne mu składki miesięczne. 

13. Wszystkie podstawowe opłaty (składki) powinny być dokonywane wyłącznie przelewem na konto PW KKK:  

14.  

53 2490 0005 0000 4500 6561 6432 
Tytuł wpłaty: składka członkowska /nazwisko i imię ćwiczącego / miesiąc i rok / nazwa sekcji. 

            (Princeps Wrocław) 
 

15. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach.  

16. Uczestnicy powinni systematycznie uczestniczyć w zajęciach oraz godnie reprezentować klub.  

17. Uczestnicy treningów muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie z adnotacją lekarza sportowego o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach karate.  

18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania godnych karateka ujętych w Etykiecie Dojo.  

19. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie.  

20. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za dziecko do momentu przekazania go pod opiekę instruktora oraz zobowiązani 
są do odebrania dziecka po zakończonych zajęciach. 

21. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu oraz łamiące etykietę Dojo mogą zostać ukarane: a)upomnieniem,  
b) naganą, c) zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu, d) wydaleniem z Klubu. 


