Regulamin uczestnictwa
w zajęciach
prowadzonych przez Stowarzyszenie –
Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI
Dyscyplina: KENDO / IAIDO / KYUDO

1. 	Udział w zajęciach Kendo / Iaido / Kyudo prowadzonych przez Stowarzyszenie TENGUKAI mogą brać osoby,
które:
– wypełniły i podpisały Kartę Osoby Ćwiczącej,
– przedstawiły odpowiednie zaświadczenie lekarskie,
– uregulowały płatności według aktualnych stawek ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia i podanych
w punktach 4 i 5.
2. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie na pierwszy trening z opiekunem.
3.	Opłatę za udział w zajęciach należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Stowarzyszenia:
S
 towarzyszenie – Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI
ul. Prusa 16a/15a
60-824 Poznań
mBank
konto nr. 56 1140 2017 0000 4402 1286 2326
	lub gotówką do rąk osoby odpowiedzialnej. Miesięczna opłata treningowa jest stała i niezależna od ilości
treningów w danym miesiącu.
4. 	Zarząd Stowarzyszenia TENGUKAI ustala miesięczną opłatę za uczestnictwo w zajęciach:
Kendo 120,00 zł.
Iaido
50,00 zł
Kyudo 90,00 zł
Wysokość opłaty może ulegać zmianom, o których Zarząd będzie zawiadamiał z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. 	Osoby rozpoczynające treningi wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł. Trzymiesięczna absencja (brak opłat
treningowych) anuluje opłatę wpisową. Osoby powracające do treningów po trzymiesięcznej lub dłuższej absencji
zobowiązane są wnieść ponownie opłatę w wys. 100 zł na konto Stowarzyszenia.
6. 	Dla osób rozpoczynających treningi Kendo istnieje możliwość korzystania przez czas określony ze sprzętu
będącego własnością Stowarzyszenia według następujących zasad:
– osoby dzierżawiące zbroję (bogu) wpłacają na konto Stowazyszenia dodatkowo 25 zł miesięcznie.
W takim przypadku zbroja jest przypisana do osoby (zekken na stałe)
–o
 soby chcące korzystać ze zbroi bez wnoszenia dodatkowej opłaty korzystają w miarę dostępności sprzętu
(zekken powinien być zdejmowany po każdym treningu)
–w
 szyscy użytkujący sprzęt klubowy zobowiązani są do dbania o jego stan oraz dokonywania niezbędnych
napraw. Shinai, bokken i zbroja (bogu) powinny zostać zwrócone w stanie pozwalającym na dalsze użytkowanie,
–o
 kres użytkowania sprzętu będzie uzgadniany z Zarządem,
– w przypadku zagubienia lub nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu użytkownik wnosi opłatę równą 50%
wartości nowego sprzętu o porównywalnej jakości na konto podane przez Zarząd.
7.	Dla osób rozpoczynających treningi w pozostałych dyscyplinach zasady korzystania ze sprzętu klubowego
ustalają prowadzący zajęcia.
8. 	W trakcie zajęć, osoby ćwiczące obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu, alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby, których zachowanie będzie wskazywało na znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, będą proszone o opuszczenie sali treningowej. Jeśli sytuacja się powtórzy, osoby takie
zostaną pozbawione możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie TENGUKAI.
9. 	W czasie treningu ćwiczący zobowiązani są do stałej kontroli sprzętu treningowego oraz do dbania
o bezpieczeństwo własne i innych ćwiczących.
10. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

