
Regulamin uczestnictwa  

w zajęciach prowadzonych przez 

Klub Sportowy KUMITE 

Członkostwo i opłaty 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub sportowy KUMITE jest: 

podpisanie przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika deklaracji członkowskiej do Klubu 

oraz uiszczenie opłaty wpisowej. 

2. Deklaracja musi zostać wypełniona w sposób wyczerpujący oraz zawierać podpis osoby 

ubiegającej się o przyjęcie do klubu. W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację wypełnia i 

składa rodzic lub opiekun prawny. 

3. Jednorazowa opłata wpisowa do klubu wynosi 30,00 zł. 

4. Członkowie Klubu zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej składki członkowskiej. 

5. Składka członkowska w klubie wynosi 100,00 zł miesięcznie. Składka członkowska w grupie 

przedszkolnej wynosi 60,00 zł miesięcznie. 

6. Składkę należy uiszczać z góry nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na 

rachunek bankowy klubu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz 

miesiąc, którego dotyczy płatność. Numer konta bankowego klubu: 89 1240 6348 1111 0010 

5651 9913 

7. Długość danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów nie wpływają na 

wysokość składki członkowskiej. 

8. Uczestnik nie jest zobowiązany do uiszczania składki członkowskiej w miesiącach: lipiec i 

sierpień.  

9. Rezygnacja z członkostwa w klubie w trakcie trwania miesiąca nie zwalnia z obowiązku 

uiszczenia składki członkowskiej za ten miesiąc. 

10. Uczestnik, który nie wniósł należnej składki, nie może brać udziału w zajęciach. 

11. W przypadku zaległości w uiszczaniu składek instruktor prowadzący zajęcia może skreślić 

uczestnika z listy zajęć do momentu uregulowania zaległości. 
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12. W przypadku rezygnacji z treningów należy  wypełnić formularz rezygnacji z zajęć dostępny na 

stronie www.karatekumite.pl oraz dostarczyć go do instruktora prowadzącego zajęcia lub 

przesłać mailem na adres: kontakt@karatekumite.pl 

Treningi 

13. Członkowie Klubu (z wyłączeniem grupy przedszkolnej) uczęszczają na treningi dwa razy w 

tygodniu.  

14. W przypadku nieobecności uczestnik może odrobić trening w innej grupie według klubowego 

grafiku. 

15. Klub nie prowadzi zajęć w święta oraz w dni wolne od nauki szkolnej. 

16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza salą oraz w szatni, a także za 

opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową. 

17. Do przeprowadzenia treningu wymagana jest obecność minimum 3 członków Klubu. Poniżej tej 

liczby osób Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu ze względu na niską 

frekwencję. 

18. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e – mailem, 

telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia. 

19. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

20. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do 

poleceń instruktora. 

21. Uczestnicy zajęć są objęci Ubezpieczeniem PZU od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.  

22. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do etykiety DOJO (sali treningowej).  

23. Treningi prowadzone przez Klub Sportowy KUMITE są zajęciami grupowymi, dlatego 

członkowie zobowiązani są do dbania o higienę osobistą. 
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http://www.karatekumite.pl
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