Wrocławska Sekcja Aikido
Imię: ...............……….......... Nazwisko ...........……........................................

REGULAMIN WROCŁAWSKIEJ SEKCJI AIKIDO
1.

Za każdym razem, kiedy w niniejszym regulaminie mowa jest o Wrocławskiej Sekcji Aikido
rozumie się przez to działalność gospodarczą: Arkadiusz Bartyś z siedzibą w Wysokiej, ul. Brzozowa
40/11 52-200 Wrocław, NIP 691-196-59-46 reprezentowaną przez Arkadiusza Bartyś.

2.

Arkadiusz Bartyś jest Instruktorem we Wrocławskiej Sekcji Aikido i posiada odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia do prowadzenia treningów Aikido.

3.

Wrocławska Sekcja Aikido organizuje zajęcia Aikido dla dorosłych i młodzieży oraz zajęcia
rekreacyjne z elementami Aikido dla dzieci.

4.
a.
b.
c.
d.

W zajęciach prowadzonych przez Wrocławską Sekcję Aikido mogą uczestniczyć osoby, które:
zapoznały się i zaakceptowały regulamin Wrocławskiej Sekcji Aikido,
opłaciły składkę członkowską (miesięczną) za udział w zajęciach,
posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na treningi Aikido,
posiadają zezwolenie od prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).

5.

Ustala się okres zgłoszeniowy do Wrocławskiej Sekcji Aikido pokrywający się z rokiem szkolnym,
to jest od 1 września do 30 czerwca. Ponadto Wrocławska Sekcja Aikido organizuje zajęcia poza
okresem zgłoszeniowym, w czasie wakacji – od 1 lipca do ostatniego dnia sierpnia każdego roku
(w tym wyjazdy i obozy szkoleniowe). W tym przypadku obowiązują zasady odrębne od zawartych
w niniejszym regulaminie ustalone indywidualnie przez Instruktora prowadzącego zajęcia.

6.

Opłata wymagana przez Wrocławską Sekcję Aikido jest opłatą członkowską, a nie opłatą za odbyte
zajęcia. Opłata nie podlega negocjacjom i jest niezależna od ilości zajęć, w których osoba brała udział.

7. Ustala się następujące formy płatności:
a. osoby, które rozpoczynają treningi wnoszą jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 40 zł
oraz dokonują miesięcznych opłat w wysokości 110 zł,
b. cena za pojedynczy trening to 40 zł,
c. wszelkie opłaty, o których mowa w podpunktach a i b dokonuje się Instruktorowi
lub wyznaczonemu przez niego Skarbnikowi w okresie do 5-ego dnia miesiąca za bieżący miesiąc
lub w tym samym terminie na konto bankowe wskazane przez Instruktora,
d. opłaty za pojedyncze treningi obejmować mogą najwyżej okres 1 miesiąca,
e. osoby, które nie dokonały wpłaty w terminie podanym wyżej nie mają prawa uczestniczenia w zajęciach
i mogą zostać wyproszone z zajęć przez instruktora,
f. Instruktor może w indywidualnych przypadkach ustalić inny harmonogram opłat,
g. Wrocławska Sekcja Aikido nie weryfikuje obecności podczas zajęć, w związku z tym nie uznajemy
opłat za część miesiąca oraz w przypadku nieobecności osoby na zajęciach nie przenosimy
wcześniejszych opłat na okres późniejszy,
h. nieopłacenie przez członka Wrocławskiej Sekcji Aikido dwóch kolejnych okresów treningowych
powoduje utratę statusu członka Wrocławskiej Sekcji Aikido i skreślenie z listy osób uczęszczających
na treningi. Ponowne wpisanie na listę członka Wrocławskiej Sekcji Aikido następuje za zgodą
Instruktora po wpłaceniu jednorazowej opłaty rejestracyjnej ustalonej na 40 zł.
i. w okresie od 1 lipca do ostatniego dnia sierpnia każdego roku zawieszeniu ulegają opłaty członkowskie.
Wszystkie osoby, które w tym okresie uczestniczą w zajęciach zobowiązane są do opłat miesięcznych
w wysokości ustalonej przez Instruktora.
j. w przypadku opłacenia treningów (dorośli, mlodzież oraz dzieci) za 3 miesiące „z góry” cena wynosi 300
zł (zniżka 9%), a w przypadku opłacenia treningów za 6 miesięcy „z góry” cena wynosi 550 zł
(zniżka 17%).
k. Wrocławska Sekcja Aikido na mocy podpisanych umów honoruje karty rabatowe wydane przez inne
podmioty. Zakres ich stosowania oraz zasady regulują osobne postanowienia.
8. Wrocławska Sekcja Aikido nie odpowiada za osoby przebywające poza dojo oraz rzeczy
pozostawione w dojo i w szatni.
9. Wrocławska Sekcja Aikido nie odpowiada za osoby przebywające w dojo poza godzinami
wyznaczonych zajęć lub bez wiedzy Instruktora.
10. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu dojo ujętego w folderze
Wrocławskiej Sekcji Aikido oraz harmonogramu zajęć ustalonego przez Instruktora.
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11. Wrocławska Sekcja Aikido nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do zapewnienia sobie takiego ubezpieczenia we własnym
zakresie.
12. Instruktor ma prawo:
a. usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć,
b. przesunąć uczestnika zajęć z grupy początkującej do zaawansowanej bądź z grupy zawansowanej
do początkującej.
c. dopuścić lub nie dopuścić uczestnika do egzaminów na kolejne stopnie uczniowskie,
d. wybierać spośród uczestników zajęć osoby, na których będą prezentowane ćwiczenia i techniki Aikido
według własnego uznania i bez podawania przyczyny, niezależnie od stopnia i stażu uczestnika,
e. wyznaczyć innego instruktora do prowadzenia poszczególnych zajęć.
12. Każdy uczestnik zajęć Wrocławskiej Sekcji Aikido na czas zajęć zobowiązuje się słuchać oraz
wykonywać polecenia instruktora zajęcia.
13. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności
za zatajenie choroby lub kontuzji.
14. Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) uczestnicy zajęć akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyrażają
zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wrocławską Sekcję Aikido w celach
promocyjnych, marketingowych i reklamowych; włączenie swoich danych osobowych do zbiorów
Wrocławskiej
Sekcji
Aikido;
przesyłanie
materiałów
promocyjnych
i
reklamowych,
rozpowszechnianych przez Wrocławską Sekcję Aikido. Administratorem bazy danych jest Arkadiusz
Bartyś. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
15. Niniejszy regulamin ważny jest od daty podpisania go przez uczestnika bądź jego prawnego opiekuna.
Wrocław, dnia ..............................................

.......................................................................
Czytelny podpis uczestnika
bądź jego prawnego opiekuna

.......................................................................
Podpis Instruktora
Wrocławskiej Sekcji Aikido

Dane osobowe uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko:

.................................................................................................

Data urodzenia:

.................................................................................................

Adres:

.................................................................................................

Telefon:

.................................................................................................

Adres @:

.................................................................................................

GG (komunikator):

.................................................................................................

Data wstąpienia do sekcji: Wrocław, ........................................
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