
RREEGGUULLAAMMIINN  KKLLUUBBUU  AAIIKKIIDDOO  ““SSHHIINN  DDOOJJOO””  PPOOZZNNAAŃŃ  
 

1. W zajęciach prowadzonych w Klubie Aikido „Shin Dojo” (dalej „Klub”) mogą brać udział osoby, które: 

- wypełniły i podpisały Deklarację Członkowską wraz z oświadczeniem o stanie zdrowie (w przypadku osób 

niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna), 

- opłaciły składkę członkowską za dany miesiąc,  

- zapoznały się i zaakceptowały Regulamin Klubu Aikido „Shin Dojo” oraz zasady Etykiety „Shin Dojo”. 

 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.aikido-poznan.pl. Okres 

zajęć pokrywa się z rokiem szkolnym, to jest od 1 września do 30 czerwca. W czasie wakacji Klub może 

zorganizować dodatkowe zajęcia, na zasadach indywidualnie ustalonych przez Instruktorów.  

 

3. Wysokość opłat członkowskich (miesięcznych) za zajęcia aikido zamieszczona jest na stronie www.aikido-

poznan.pl. Opłata jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni 

wolnych. Jest to opłata członkowska, niezależna od ilości zajęć, w których osoba brała udział. 

 

4. Opłaty miesięczne za udział w treningach należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc 

bieżący) u instruktora prowadzącego zajęcia lub na konto klubowe przekazane przez Instruktora. Opłata 

upoważnia do uczestnictwa w zajęciach od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.  

 

5. Instruktor w indywidualnych przypadkach może ustalić odrębne zasady płatności za zajęcia.  

 

6. Osoba, która nie uregulowała opłat za zajęcia w wyznaczonym terminie, nie może brać udziału w treningach  

i może zostać wyproszona z zajęć przez Instruktora. 

 

7. W przypadku nieobecności na zajęciach do jednego miesiąca włącznie, Klub pobiera pełną opłatę miesięczną. 

Osoby nieobecne na treningach dłużej opłacają składkę podtrzymującą członkostwo w klubie, która wynosi 20 zł 

za każdy miesiąc nieobecności. W przypadku obecności na przynajmniej dwóch treningach w miesiącu należy 

opłacić zwykłą składkę członkowską. 

 

8. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 2 miesiące bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie 

zawieszane w prawach członka Klubu, włącznie z uczestnictwem w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji. 

 

9. Klub na mocy podpisanych umów honoruje karty rabatowe wydane przez inne podmioty. Zakres ich 

stosowania oraz zasady regulują osobne postanowienia. 

 

10. Klub nie odpowiada za osoby nieletnie przebywające poza salą. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do 

czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu. 

 

11. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

 

12. Klub nie ma obowiązku ubezpieczania uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

13. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora oraz do przestrzegania „Etykiety Shin 

Dojo”. 

 

14. Instruktor ma prawo:  

a/ usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć; 

b/ przesunąć uczestnika zajęć z grupy początkującej do zaawansowanej bądź z grupy zawansowanej do 

początkującej; 

c/ dopuścić lub nie dopuścić uczestnika do egzaminów na kolejne stopnie uczniowskie. 

 

15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie 

choroby lub kontuzji.  

 

16. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad podlegają osobnym uzgodnieniom. 

 

17.  Niniejszy regulamin ważny jest od daty podpisania „Deklaracji członkowskiej Klubu Aikido Shin Dojo” 

przez uczestnika bądź jego prawnego opiekuna.  
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