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ŚLĄSKIE CENTRUM KARATE-DO TSUNAMI 

Regulamin uczestnictwa w treningach  

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach karate tsunami. 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, 

obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w 

zajęciach sportowych – karate orgaznizowanych przez ŚLĄSKIE CENTRUM KARATE-

DO TSUNAMI 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać 

Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od 

rodzica lub opiekuna prawnego tzw. DEKLARACJE 

2. Uczestnik nie powinien mieć przeciwwskazań do uczestnictwa w 

sportowych zajęciach.  

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych: 

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego tzw. dresu 

lub profesjonalnego stroju tzw. karate-gi. Dziewczynki zobowiązane są do 

posiadania białej koszulki lub białego topu pod strojem.  

2. Uczestnicy nie mogą mieć na sobie zegarków oraz biżuterii, które mogą 

doprowadzić do kontuzji. Za rzeczy pozostawione w szatni lub innym 

miejscu na terenie dojo Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom 

wydawanym przez instruktora. 

4. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność. Jest to wyraz szacunku dla 

prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników 

5. Uczestnicy przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. 

Za pozwoleniem uczestnicy mogą wejść na sale i siedząc czekać na 

rozpoczęcie zajęć.  

6. Podczas treningu obowiązuje ustawianie się wg posiadanych stopni.  
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7. Przed wejściem na sale, wyjściem oraz rozpoczęciem ćwiczenia w parach 

obowiązuje wykonanie ukłonu.  

8. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania 

ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania. Jeżeli 

ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to 

instruktorowi. 

9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia 

Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i 

poinformować go o swojej dolegliwości. 

10. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania 

zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych 

uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie 

zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec 

niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych 

przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do 

usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje 

Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z 

jego winy. 

11. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki 

alkoholu lub innych środków odurzających. Jednocześnie, jeżeli uczestnik 

mówi, że jest pod wpływem takich środków Organizator ma prawo 

wkluczyć Uczestnika z wykonywania ćwiczeń oraz usunąć z zajęć. W 

takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów.  

12. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego 

sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody 

powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w 

przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny. 
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Każdy uczestnik ma prawo do uczestnictwa w opłaconym treningu. Składki 

członkowskie: 

• Składka treningowa – członkowska powinna być opłacona przed 

rozpoczęciem treningu  

• Kwota składki treningowej- członkowskiej jest ustalana 

każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkoleniowego i jest 

umieszczona na deklaracji uczestnika zajęć.  

2. Uczestnicy skreśleni z listy członków z przyczyn innych niż dyscyplinarne 

mogą się powtórnie zapisać. 

3. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych u instruktora, prowadzącego treningi. 

4. Uczestnik ma prawo do zdawania egzaminów jednak nie jest to 

obowiązkowe. 

5. Uczestnik po wytypowaniu przez trenera ma prawo do uczestnictwa w 

wszelakich zawodach jednak nie jest to obowiązkowe i ma prawo 

odmówić.  

6. Wymogiem uczestnictwa w zawodach jest branie udziału w Sesshin (jap. 

Łączenie umysłów) – jednodniowych lub kilkudniowych zgrupowaniach. 

7. Wymogiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie profesjonalnego 

stroju do karate tzw. karate gi.  

8. Uczestnicy, jeśli jest to nakazane przepisami mają obowiązek 

powiadomienia Organizatora o przejściu na kwarantannę oraz kontaktu z 

osobą chorą na COVID-19 lub inną chorobą zakaźną   

II. Klauzula 

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo w trakcie zajęć oraz udziela 

Organizatorowi zgody na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w 

szczególności do zamieszczania i publikowania na stronach internetowych, 
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materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora. 

Uczestnik zajęć wyraża/nie wyraża* zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez 

Organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach: 

związanych z działalnością firmy lub promocji działalności prowadzonej przez 

Organizatora. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

ŚCKT 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu 

przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej. 

 

 

 

 

  


