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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KARATE
I. Cel
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie karate kyokushin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Wdrażanie wartości wychowawczych zawartych w przysiędze Dojo.
3. Propagowanie zdrowego i higienicznego trybu i stylu życia.

II. Organizator
1.

Kielecki Klub Karate Kyokushin (w skrócie KKKK), z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1.

III.

Warunki Ogólne

1. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny, rozpoczynają się we wrześniu i kończą się w czerwcu.
2. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych oraz w czasie innych dni ustawowo wolnych od zajęć
szkolnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach karate prowadzonych przez instruktorów Kieleckiego Klubu Karate
Kyokushin jest:
a) Podpisanie deklaracji członkowskiej [w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna
prawnego] wraz akceptacją niniejszego regulaminu.
b) Posiadanie aktualnych badań lekarskich lub podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zajęciach karate. W przypadku zatajenia przed lekarzem dopuszczającym
do uczestniczenia w zajęciach karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie
wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku dzieci i osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie
prawni.)
c) Opłacenie składek zgodnie z pkt. VI. Opłaty i Składki Członkowskie.

IV.

Etykieta i bezpieczeństwo w Dojo

1. Zajęcia karate organizowane przez Kielecki Klub Karate Kyokushin odbywają się głównie w salach
gimnastycznych i miejscach do tego celu przeznaczonych, które na czas zajęć noszą nazwę Dojo.
2. Zajęcia karate odbywają w grupach dwa razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
instruktora i zatwierdzonym przez Zarząd Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin.
3. Struktura zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby ćwiczących niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.
Podstawą do zakwalifikowania do odpowiedniej grupy jest wiek, staż treningowy i stopnień Kyu.
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4. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni przyprowadzić niepełnoletniego uczestnika na zajęcia i odebrać po
zakończonych zajęciach.
5. Kielecki Klub Karate Kyokushin nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty m.in. telefony
komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki itp. pozostawione w szatniach podczas zajęć karate i na zawodach.
6. Od uczestników zajęć wymagana jest:
a) Punktualność.
b) Zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach oraz przestrzegania zasad zachowania godnych karateka
zgodnie z etykietą DOJO. (podczas zajęć w DOJO obowiązuje czysty strój – karate gi - białe lub czysty
schludny strój sportowy).
c) Przestrzeganie poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
d) Zachowanie podstawowych zasad BHP sali gimnastycznej lub innego miejsca, w którym odbywają się
zajęcia.
7. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas treningów i innych zajęć (np. pokazy, zgrupowania, wycieczki)
organizowanych przez Kielecki Klub Karate Kyokushin odpowiadają wyznaczeni instruktorzy i opiekunowie
będący członkami KKKK.

V.

Członkostwo w Kielecki Klubie Karate Kyokushin

1. Członkiem Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin ma prawo zostać osoba, która w sposób aktywny uczestniczy
w zajęciach karate oraz posiada opłacone składki zgodnie z pkt. VI. Opłaty i Składki Członkowskie.

2. Bycie członkiem Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin zobowiązuje do przestrzegania Przysięgi Dojo:
PRZYSIĘGA DOJO

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się
doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczność, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od
gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
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7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego
znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza
Dojo.
3. Każdy członek Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin i osoba uczęszczająca na zajęcia posiadająca uregulowane
opłaty zgodnie z pkt. VI. Opłaty i Składki Członkowskie ma prawo:
a) Brać udział w zajęciach sportowych określonej grupy.
b) Za zgodą instruktora do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach innych grup.
c) Do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Kielecki Klub Karate Kyokushin (np.
basen, wycieczki, akademie i sympozja).
d) Korzystania z konsultacji instruktorów.
e) Za zgodą swojego instruktora uczestnictwa w egzaminach na stopnie KYU. Jedyną osobą uprawnioną do
przeprowadzania egzaminów na stopnie KYU i DAN w KKKKK jest BRANCH CHIEF WORLD
KARATE ORGANISATION SHIHAN KRZYSZTOF BOROWIEC V DAN. Shihan Krzysztof Borowiec
może jednorazowo upoważnić inną osobę posiadającą stopień mistrzowski III DAN lub wyższy do
przeprowadzenia egzaminu na stopnie KYU. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu
jest certyfikat, który każdy ćwiczący otrzymuje każdorazowo po zdanym egzaminie (pieczęcią i
odręcznym podpisem).
f) Za zgodą swojego instruktora brać udział w zawodach i turniejach karate.

VI.

Opłaty i Składki Członkowskie

1. Wszyscy trenujący w Kieleckim Klubie Karate Kyokushin zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.
2. Składki członkowskie opłacane mogą być w formie miesięcznej, półrocznej i rocznej.
3. Składki członkowskie (dwa treningi w tygodniu) wynoszą odpowiednio:
 składka miesięczna 85,00 zł od osoby płatna do 10 dnia danego miesiąca co daje łącznie za dany sezon
850,00 zł;
 składka półroczna 410,00 zł od osoby płatna w dwóch ratach do końca września I rata, do końca stycznia II
rata co daje łącznie za dany sezon 820,00 zł;
 składka roczna 800,00 zł od osoby płatna do końca września.
4. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu zajęć. Czasowa nieobecność na zajęciach nie
stanowi podstawy do zawieszenia czy też zwrotu składek.
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5. W szczególnych przypadkach, zdarzeniach losowych np. długotrwała choroba, wysokość składki może być
ustalana indywidualnie przez Kielecki Klub Karate Kyokushin. O zdarzeniach losowych powinien zostać
poinformowany niezwłocznie instruktor danej grupy treningowej.
6. Rezygnacja z zajęć w trakcie danego sezonu wymaga formy pisemnej i nie uprawnia do zwrotu wniesionych
składek.
7. Każdy Członek Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin nabywa legitymację potwierdzającą przynależność do
KKKK i wnosi roczną opłatę w wysokości: 35 zł. Legitymacja członkowska będzie podbijana pieczęcią
klubową po okazaniu dokumentu uiszczenia opłaty członkowskiej na dany rok szkolny.
8. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy KKKK do końca września w danym roku szkolnym.
9. Składki członkowskie oraz ubezpieczeniowe trenujący wpłacają wyłącznie na rachunek bankowy
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea. Forma płatności dowolna (płatne na poczcie, przelewem
elektronicznie).
KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN KORONEA 28-018 KIELCE, ul. Żytnia 1
NIP: 959-12-36-407 REGON: 290912265
Bank: PKO BP Oddział Kielce
Nr. konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181
Na przelewie koniecznie należy podać nazwisko i imię(imiona) uczestnika(uczestników) zajęć, nazwę grupy
treningowej oraz rodzaj składki:
"Nazwisko Imię, gr. A, składka miesięczna", w przypadku składki rodzinnej "Nazwisko, Imię, Imię, gr. A, I - rata
skł. półroczna"
Wpłaty w innej formie tj.: "na listę", "na zeszyt" NIE BĘDĄ HONOROWANE!!!

Powyższy regulamin zatwierdził:

__________________________________
Shihan Krzysztof Borowiec V DAN
Prezes KKKKK
Branch Chief World Karate Organisation
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