REGULAMIN ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE "GOLIAT"
1. Osoby zapisujące się do Klubu winny uiścić wpisowe i składkę klubową oraz
dokładnie wypełnić drukowanymi literami deklarację klubową.
2. Osoby będące członkami Klubu i opłacający regularnie składki klubowe
zapisujące się do danej sekcji (grupy), są prowadzone w ewidencji instruktora
(kierownika sekcji), który jest jej opiekunem. Mogą one korzystać ze
wszystkich sekcji sportowych Klubu działających w danej dyscyplinie bez
żadnych dodatkowych opłat we wszystkie dni tygodnia wg grafiku danej
sekcji.
3. Przeniesienie do innej grupy może nastąpić tylko po uprzednim
poinformowaniu kierownika sekcji lub Prezesa Klubu.
4. Z zajęć mogą korzystać tylko osoby mające na bieżąco opłacone składki
klubowe.
5. Wysokość składki klubowej jest ustalana na dany sezon szkoleniowy na
posiedzeniach Zarządu Klubu i może ulegać zmianie w zależności od zmian
kosztów wynajmu sal oraz zmian kosztów mediów. Składka może być płacona
w ratach miesięcznych najpóźniej do 5-go każdego miesiąca. Składki
miesięczne należy opłacać regularnie.
6. Składka miesięczna może zostać obniżona lub umorzona w przypadku :
a) choroby trwającej do 3 tygodni – 50%.
b) choroby trwającej powyżej 3 tygodni – 100%.
c) gdy na daną sekcję uczęszcza rodzeństwo.
d) trudnej sytuacji materialnej – należy złożyć podanie do Zarządu Klubu z
uzasadnieniem. Osoby które otrzymają zniżkę są zobowiązane do wykonania
prac na rzecz Klubu. W szczególnych przypadkach Zarząd może udzielić 100%
zniżki.
7. Wpłaty należy dokonywać u instruktorów prowadzących lub na konto Klubu:
Śląski Klub Karate „GOLIAT”
Bank Śląski S.A. O/Katowice
32 1050 1214 1000 0007 0006 1724
8. W przypadku wpłaty na konto Klubu odcinek wpłaty należy okazać
instruktorowi przed zajęciami.
9. W przypadku trudności w terminowym uregulowaniu składki należy termin
płatności ustalić z instruktorem prowadzącym.
10. Karate-Gi (kimona), sprzęt oraz wszelkie inne materiały dotyczące karate
można nabyć u instruktora prowadzącego po uprzednim ich zamówieniu.

11. Osoby robiące znaczące postępy w nauce karate mogą zostać wybrane do
Kadry Klubu (osoby będące w Kadrze startują w zawodach rangi
ogólnopolskiej jak również międzynarodowej, biorą udział w pokazach,
występach w telewizji, wyjazdach szkoleniowych, wycieczkach oraz posiadają
inne przywileje ) Osoby będące członkami Kadry Klubu które są uczniami
szkół, muszą wykazać się wysoką średnią ocen w szkole do której uczęszczają
!
12. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu oraz łamiące Etykietę Dojo
mogą zostać ukarane:
a) upomnieniem
b) naganą
c) zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu

