Pkt. 1 Kadra instruktorska KKiR Sonkei posiada stosowne dokumenty umożliwiające prowadzenie
treningów karate/samoobrony.
Pkt. 2 KKiR Sonkei posiada licencję Polskiego Związku Karate oraz Polskiej Unii Karate, co umożliwia mu
przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie Karate Shotokan w ramach tych organizacji. Do
każdego egzaminu kwalifikuje trener danej sekcji, na podstawie indywidualnego podejścia i oceny każdego
wychowanka.
Pkt. 3 Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej klubu.
Pkt. 4 Każdy członek klubu zobowiązany jest do dokonywania opłat członkowskich począwszy od września
do czerwca włącznie. Opłata za okres wakacyjny( lipiec , sierpień) będzie podawana do wiadomości przed
zakończeniem roku szkolnego.
Pkt. 5 Opłata członkowska pobierana jest w systemie miesięcznym lub semestralnym. Kwota w przypadku
płatności co miesiąc wynosi 100zł. Płatność za semestr to 400zł płatne do 10 października za I semestr oraz
do 10 lutego za II semestr, uwzględniając zniżkę za wpłatę z góry. Wysokość opłaty może ulec zmianie
decyzją Zarządu Klubu.
Pkt. 6 Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku
braku/spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica/opiekuna prawnego jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi.
Brak regularnych opłat jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach oraz usunięciem
z listy członków KKiR Sonkei.
Pkt. 7 Gdy na zajęcia uczestniczy rodzeństwo opłaty są następujące: Dwójka rodzeństwa 150zł miesięcznie,
600zł w przypadku opłaty za semestr z góry. Trójka rodzeństwa 200zł miesięcznie lub 800zł za semestr.
Pkt. 8 Wszystkich ćwiczących w KKiR Sonkei obowiązują aktualne badania lekarskie. Uczestnictwo w
zajęciach jest równoznaczne z posiadaniem ww. badań.
Pkt. 9 W ramach jednej opłaty, członek KKiR Sonkei ma prawo – po uprzednim uzyskaniu akceptacji
trenera prowadzącego daną grupę – do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych dostępnych w
różnych sekcjach, w różnych lokalizacjach.
Pkt. 10 Członków KKiR Sonkei obowiązuje posiadanie aktualnego ubezpieczenie od następstw NW na
treningach. Ubezpieczenie można wykupić samemu lub za pośrednictwem klubu.
Pkt. 11 W przypadku długotrwałej choroby (powyżej 1 miesięca) uniemożliwiającej uczestnictwo w
treningach (po przedstawieniu zwolnienia/zaświadczenia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej
każdorazowo ustalanej indywidualnie przez Zarząd Klubu.
Pkt. 12 KKiR Sonkei jest organizatorem imprez sportowych/karate zawodów , zgrupowań oraz obozów
letnich i zimowych.
Pkt. 13 Członek KKiR Sonkei zobowiązany jest do troszczenia się o dobre imię i rozwój klubu, jego godne
reprezentowanie oraz uczestnictwo w zawodach i zgrupowaniach, organizowanych przez klub oraz przez
inne podmioty do tego uprawnione.
Pkt. 14 Członkiem KKiR Sonkei może być każda osoba pełnoletnia, która zapoznała się ze statutem i
regulaminem Klubu oraz wypełni i podpisze Deklarację Członkowską.
Pkt. 15 Członkiem KKiR Sonkei może być też osoba niepełnoletnia, której rodzic/opiekun prawny zapozna
się w jej imieniu z wymienionymi dokumentami i podpisze Deklarację Członkowską.
Pkt. 16 KKiR Sonkei bierze udział w akcji „Dawcom w darze”. W ramach tej akcji klub oferuje zniżki na
treningi 30% rabatu na treningi dla wszystkich aktywnych krwiodawców oraz 50% dla krwiodawców,
których dzieci również biorą udział w zajęciach.

