
REGULAMIN KLUB 
obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

Klub Karate Kyokushin „KANKU” w Chełmie              
Pl. Łuczkowskiego 15: 22-100 Chełm; Tel. 504-917-251

NIP 5632419517 REGON 061081880    www.kyokushinchelm.pl
numer konta Alior Bank: 51 2490 0005 0000 4500 1779 7602 

1. Opłata wpisowa wynosi 20 zł i jest płatna jednorazowo na konto Klubu w momencie złożenia Deklaracji Członkowskiej.

2. Miesięczna składka członkowska wynosi 80 zł i należy ją wpłacić na konto Klubu,  w nieprzekraczalnym terminie do      
10 dnia każdego miesiąca.

3. Rodzeństwa, małżeństwa i ćwiczący wraz z dziećmi rodzice, opłacają składkę członkowską w wysokości 70 zł

4. Wysokość składki członkowskiej dla uczniów szkół w których Klub użytkuje nieodpłatnie sale gimnastyczne wynosi 50% 
jej podstawy tj. 40 zł. Rodzeństwa i ćwiczący wraz z dziećmi rodzice, opłacają składkę członkowską pomniejszoną o 10 zł
tj. odpowiednio 30 zł i 70 zł. Osoby nie będący uczniami szkół a ćwiczący w dojo w placówkach oświatowych opłacają 
składkę w wysokości 80 zł

5. Zarząd Klubu może określić inną niż wymienioną wyżej wysokość składki członkowskie, a w i indywidualnych 
przypadkach na wniosek członka Klubu, Prezes Klubu.

6. Opłacanie składek członkowskich  jest obowiązkowe od momentu przystąpienia do Klubu do chwili ustania członkostwa.

7. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu, nie 
będzie zmniejszana z tytułu zawieszenia praw członka Klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn.

8. Nie opłacenie miesięcznej składki członkowskiej w terminie do 10 dnia miesiąca powoduje zawieszenie praw 
członkowskich do czasu uregulowania opłat.

9. W okresie zawieszenia praw członkowskich, członek Klubu nie może brać udziału w zajęciach, przystępować do 
egzaminów na wyższe stopnie, oraz uczestniczyć w obozach i imprezach rekreacyjno-sportowych 
organizowanych przez Klub.

10.  W przypadku zalegania z opłatą składek przez okres 2 kolejnych miesięcy następuje skreślenie z listy sekcji,        
a w przypadku zalegania w opłacie składek prze okres kolejnych 6 miesięcy, Zarząd Klubu podejmuje uchwałę      
o skreśleniu z listy członków Klubu.

11.  Wszyscy uczestnicy zajęć maja obowiązek wykonania badań lekarskich u specjalisty medycyny sportowej    
 uprawniających do ćwiczenia karate..

12. Wszyscy uczestnicy zajęć zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie prowadzonych zajęć 
rekreacyjno-sportowych.

13.  Ubezpieczyciela oraz wysokość składki ustala Zarząd. Opłata jest jednorazowa w danym sezonie  szkoleniowym.

14. Uczestnik treningów musi mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu w  każdej odmianie                  i 
związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji. Należy sumiennie wykonywać polecenia trenera prowadzącego trening,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować sprzęt ochronny.

         15. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie prowadzenia zajęć Klub nie ponosi odpowiedzialności.

         16. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Prezes Klub

Oświadczam, że znam regulamin klubu, zobowiązuję się do jego przestrzegania

oraz wyrażam zgodę na udział ……………………………………………................................………………………    
     (imię i nazwisko uczestnika zajęć /

w treningach i rywalizacji sportowej organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych 
osobowych zawartych w niniejszej karcie a także rejestrowanie i nieodpłatne wykorzystanie (nieograniczone ilościowo, czasowo     
i terytorialnie) w całości i fragmentach, w mediach ogólnodostępnych: internet, prasa, telewizja, materiały promocyjne itp. 
wizerunku (fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z realizacją celów statutowych) przez Klub Karate Kyokushin 
KANKU w Chełmie dla potrzeb realizacji celów statutowych klubu oraz współpracy z jednostkami samorządowymi, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2014 r. Poz.1182, z późn. zm.) oraz zgodnie  z ustawą z 
dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 0`U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. 

  

 ….............                            …..........................................................................................................................

     (Data )                                       (czytelny podpis uczestnika zajęć  lub rodzica/opiekuna prawnego  w przypadku osób niepełnoletnich )

Klub Karate Kyokushin „KANKU” w Chełmie jest stowarzyszeniem wpisanym pod pozycją Nr 20 do ewidencji stowarzyszeń kultury 
fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm.


