REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ALE CZAD! CENTRUM ZDROWEGO AKTYWNEGO DZIECKA I RODZICA

§1
DEFINICJE
Organizator – ALE CZAD! Centrum Zdrowego Aktywnego Dziecka i Rodzica.
Uczestnik – każda osoba biorąca udział w zajęciach organizowanych przez Organizatora.
Zajęcia – wszystkie treningi oraz wydarzenia organizowane przez Organizatora.
Opiekun – Rodzic lub przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób niepełnoletnich).
Dojo – sala treningowa / miejsce odbywania zajęć karate

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach („Regulamin”) obowiązuje wszystkich Uczestników biorących
udział w Zajęciach organizowanych przez ALE CZAD! Centrum Zdrowego Aktywnego Dziecka i Rodzica.
2. Każdy Uczestnik podlega prawom i obowiązkom określonym niniejszym Regulaminem.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2013 r.; na czas nieokreślony.

§3
OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Uczestnikiem zajęć organizowanych przez Organizatora mogą być wszystkie osoby w wieku od 3,5 lat.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza osobowego zgodnego
z obowiązującym wzorem, każdorazowo zamieszczanym na stronie internetowej www.aleczad.com.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda Opiekuna.
4. Uczestnicy/ Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego Kwestionariusza osobowego
wraz z opinią lekarską o stanie zdrowia Uczestnika w terminie do 14 dni od daty zapisania na Zajęcia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przyjętym podziałem na grupy
wiekowe oraz grupy zaawansowania.
6. Istnieje możliwość zmiany grupy treningowej po uprzednim uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego
Zajęcia.
7. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest dokonywanie terminowych opłat za Zajęcia zgodnie
z obowiązującym cennikiem i zasadami określonymi w §6 niniejszego Regulaminu.
8. Uczestników zajęć obowiązuje czysty strój sportowy lub karate-gi.
9. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie swoich
danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych Organizatora.
10. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku
Uczestnika do celów związanych z promocją Organizatora. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,
że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

§4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUP KARATE
1. Podczas zajęć wszystkich Uczestników obowiązuje zbiór zasad zwanych „Etykietą Dojo”.
2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad Etykiety Dojo w miejscu treningu („Dojo”) oraz
poza nim.
3. Opiekunowie Uczestników nie przebywają w szatni oraz w miejscu prowadzenia zajęć. Oczekują na
zakończenie treningu poza Dojo.
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4. Uczestników zajęć obowiązuje:
a) zakaz przebywania w Dojo podczas nieobecności Instruktora,
b) pozdrowienie Osu! będące wyrazem szacunku dla prowadzących oraz siebie nawzajem,
c) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,
d) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas
treningu,
e) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich
trwania,
f) punktualne przychodzenie na zajęcia, w przypadku spóźnienia Uczestnik zobowiązany jest do
przyjęcia pozycji SEIZA tyłem do ćwiczących (blisko wejścia) oraz oczekiwania na komendę
prowadzącego, pozwalającą dołączyć do grupy. Spóźniony Uczestnik zawsze dołącza do ostatniego
szeregu ćwiczących,
g) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w Dojo oraz w szatniach,
h) czysty strój treningowy (karate-gi , a w przypadku jego braku ubranie sportowe).
i) w przypadku kontuzji, szybkie zgłoszenie tego faktu prowadzącemu zajęcia.
5. Instruktor ma obowiązek i prawo do wyznaczenia Uczestników mogących podejść do egzaminu na
kolejny stopień szkoleniowy. Warunkiem uzyskania zgody jest regularne uczestniczenie w zajęciach
danej grupy treningowej, przestrzeganie zasad Etykiety Dojo oraz opanowanie materiału wymaganego
na dany stopień.

§5
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPY FIGHT CLUB
1. Uczestnikiem zajęć grupy Fight Club mogą być wszystkie osoby pełnoletnie.
2. O uczestnictwie w zajęciach osób poniżej 18 roku życia decyduje instruktor. W przypadku osób
niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda Opiekuna.
3. Uczestnicy zajęć grupy Fight Club biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność,
a w przypadku wystąpienia wydarzeń losowych, nie będą wnosić roszczeń wobec Organizatora.
4. Uczestników zajęć obowiązują ogólne zasady BHP.
5. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy. Uczestnicy trenują boso.
6. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w ochraniacze sportowe we własnym zakresie.
7. Każdy z uczestników trenuje na miarę swoich możliwości dostosowując intensywność
wykonywanych ćwiczeń do aktualnej dyspozycji psychofizycznej.
8. W przypadku ćwiczeń wykonywanych z partnerem należy dostosować siłę oraz intensywność do
możliwości i umiejętności drugiej osoby.

§6
RODZAJE UCZESTNICTWA ORAZ OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Uczestnicy mają prawo do dokonania wyboru rodzaju opłaty za zajęcia:
a. opłata za wejście jednorazowe,
b. karnet na zajęcia (4 wejścia),
c. zryczałtowana opłata miesięczna.
2. Wszyscy Uczestnicy Zajęć/Opiekunowie Uczestników zobowiązani są do terminowego dokonywania
opłat za Zajęcia.
3. Uczestników/Opiekunów Uczestników obowiązuje cennik Zajęć każdorazowo zamieszczany na stronie
internetowej www.aleczad.com.
4. W przypadku zajęć karate obowiązuje tzw. opłata wpisowa, w ramach której Uczestnik otrzymuje
legitymację IKO Memebership. Uczestnik/Opiekun Uczestnika zobowiązuje się do uiszczenia powyższej
opłaty wraz z pierwszą opłatą miesięczną/ karnetem. Jednocześnie Uczestnik/Opiekun Uczestnika
zobowiązuje się do dostarczenia zdjęcia w formacie legitymacyjnym w terminie do 30 dni od daty
zapisania na Zajęcia.
5. Uczestników zajęć grupy Fight Club nie obowiązuje opłata wpisowa.
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6. Opłata miesięczna jest opłatą zryczałtowaną i stałą. To znaczy uwzględnia wszystkie święta oraz dni
wolne od pracy/nauki oraz wypadki losowe.
7. Nieobecność na zajęciach Uczestnik ma prawo zrekompensować sobie poprzez udział w treningu innej
grupy, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z instruktorem.
8. Karnet na zajęcia należy każdorazowo okazywać instruktorowi przed zajęciami oraz wykorzystać
w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystane w tym terminie zajęcia przepadają.
9. Organizator wprowadza zniżkę dla rodzin uczestniczących w zajęciach w wysokości 10%. Rabat dotyczy
miesięcznych opłat za treningi.
10. Uczestnicy/ Opiekunowie Uczestników zobowiązani są do dokonywania opłat miesięcznych za Zajęcia
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. W przypadku opłacenia składki
w terminie późniejszym obowiązuje dopłata w wysokości 10%. W wyniku braku opłaty za zajęcia
przekraczającej 14 dni instruktor ma prawo odmówić przyjęcia Uczestnika na Zajęcia.
11. Uczestnicy/Opiekunowie Uczestników mogą dokonywać opłat w postaci wpłaty gotówkowej
u instruktora przed zajęciami, a w przypadku opłat miesięcznych także przelewem/przekazem na konto
bankowe wskazane na stronie internetowej www.aleczad.com.
12. W przypadku opłacenia składki na 4 miesiące „z góry” obowiązuje rabat w wysokości 10%.
13. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w cennikach a także przeprowadzania okresowych
promocji.
14. Opłaty za uczestnictwo w egzaminach, zawodach i innych zajęciach wcześniej nie wymienionych będą
każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.aleczad.com.
15. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator ma prawo do wprowadzania nowej oferty zajęć.
2. Organizator ma prawo do przeprowadzania sezonowych promocji.
3. Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Uczestnikami/Opiekunami Uczestników a Organizatorem będą
w pierwszej kolejności rozstrzygane w sposób polubowny.
4. Obowiązuje zakaz fotografowania, utrwalania oraz rozpowszechniania
nagrań i innych
zarejestrowanych podczas prowadzonych przez Organizatora Zajęć przez osoby trzecie bez wyraźnej
zgody Organizatora.
5. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
6. Regulamin jest dostępny na stronie www.aleczad.com oraz u instruktora.
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