Regulamin opłat i zasad prowadzenia zajęć Karate
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Wstępując do Stowarzyszenia kandydat na członka musi wypełnić deklarację członkowską, podpisać regulamin, dokonać jednorazowej opłaty wpisowej w
wysokości 30 zł, a w przypadku udziału w zajęciach z karate, dodatkowo składki członkowskiej według zasad określonych w pkt 5, 6 i 7 regulaminu.
Komplet dokumentów w oryginale należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia udziału w pierwszym treningu.
Członkowie Stowarzyszenia dokonują do 10 października każdego roku, stałej, rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 10 zł. Nie opłacenie składki w terminie
spowoduje, że członek w tym okresie, nie będzie mógł skorzystać ze zniżek oraz rabatów, a opłata za zajęcia z karate będzie od niego pobierana jak od osoby
spoza Stowarzyszenia. Wysokość składek dla członków, których dzieci trenują w przedszkolach określa załącznik nr 2.
Nie złożenie dokumentów oraz nie wniesienie opłat, o których mowa w pkt 1 spowoduje naliczenie kosztów za zajęcia wg. załącznika nr. 3 do regulaminu, do
czasu spełnienia warunków.
Członkowie Stowarzyszenia, mają prawo do:
a.
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.
udziału w dowolnej liczbie treningów organizowanych przez Stowarzyszenie, w przypadku opłacenia odpowiedniej składki miesięcznej,
c.
udziału w zawodach, seminariach, obozach, egzaminach na stopnie karate oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie lub organizacje, z
którymi Stowarzyszenie współpracuje i których jest członkiem,
d.
zniżek i rabatów w opłatach za obozy letnie i zimowe organizowane przez Stowarzyszenie, a także ubiegać się o dofinansowanie udziału w aktywnościach
klubowych,
e.
ubiegać się o rabaty w opłatach za składki członkowskie, w przypadku trudnej sytuacji materialnej(w formie pisemnej do Zarządu)
f.
do zniżek u partnerów Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia ma prawo udziału w danym roku szkolnym w zajęciach z karate w wybranym wymiarze godzin – raz w tygodniu (ok. 35 godzin zajęć w
roku szkolnym), dwa razy w tygodniu (ok. 70 godzin zajęć roku szkolnym) lub w dowolnym wymiarze godzin. Jedna godzina zajęć za wybrany wariant wynosi
odpowiednio w przybliżeniu 17,50 zł, 15 zł lub 13zł. Roczna składka członkowska zwiększa się wówczas odpowiednio o wybrany wariant.
Opłata o której mowa w pkt 4 może być wnoszona na konto Stowarzyszenia przypisane do danej sekcji:
a.
miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca,
b.
semestralnie – I wpłata do 30 września¹ i II wpłata do 28 lutego,
c.
rocznie do 30 września².
W przypadku opłaty semestralnej lub rocznej obowiązuje bonifikata zgodnie z tabelą opłat. Szczegółowy opis opłat określa załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia ponoszą opłaty za zajęcia zgodnie z taryfikatorem opisanym w załączniku nr 3 regulaminu.
W przypadku braku opłaconej składki członkowskiej, prowadzący zajęcia ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osoby, której uchybienie dotyczy. W
takich sytuacjach odpowiedzialność Stowarzyszenia za bezpieczeństwo uczestnika w czasie przewidzianym na zajęcia zostaje wyłączone.
W okresie wakacji – lipiec, sierpień – opłacanie składek jest obowiązkowe tylko dla osób deklarujących chęć uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych i/lub obozach.
Dla pozostałych osób jest to opłata dobrowolna. Ich wysokość określona jest w załączniku nr 1. Zajęcia wakacyjne odbywają się w 1-2 wybranych przez
Stowarzyszenie Sekcjach, zbiorczo dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Warunek – musi zebrać się grupa minimum 20 osób chętnych do udziału w takich
zajęciach i deklarujących dokonanie opłaty za nie. Jeśli nie zbierze się grupa minimum, zajęcia nie będą prowadzone, a opłaty nie będą pobierane.
Nowym członkom Stowarzyszenia przysługuje w pierwszym miesiącu treningów rabat w wysokości 30/50/70 złotych, w zależności od wybranej częstotliwości
zajęć w tygodniu. Rabat udzielany jest od każdego rodzaju składki wybranej, jako pierwsza – miesięczna/semestralna/roczna.
W przypadku nieobecności na zajęciach, nie ma zniżki w wysokości opłaty za zajęcia. Zajęcia można odrobić w dowolnej sekcji Stowarzyszenia, w dowolnym
czasie. Wykaz sekcji na stronie karatetradycyjne.com.pl
Wyjątek stanowią poważne choroby lub urazy. Żeby skorzystać ze zniżki należy złożyć pisemny lub e-mailowy (karate_tradycyjne@op.pl) wniosek do Zarządu
Stowarzyszenia wraz z xero/skanem potwierdzenia choroby/kontuzji od lekarza. Nie później jednak niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła
choroba/kontuzja. O wysokości zniżki decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zniżka zostaje naliczona od składki za kolejny miesiąc lub od kolejnej opłaty
semestralnej/rocznej. Nie ma możliwości samoistnego, bez pisemnej zgody Zarządu obniżania sobie wysokości składek członkowskich
Rodziny wieloosobowe. W przypadku, gdy członkiem klubu jest osoba dorosła, dzieci tej osoby, które nie ukończyły 7 roku życia są zwolnione z opłat za zajęcia i
mogą uczęszczać na zajęcia w takim samym wymiarze godzinowym jak ich rodzice lub mniejszym. Rodzinie 3 osobowej i większej - bez względu na wiek
członków Stowarzyszenia – przysługuje stała miesięczna opłata w wysokości 1 zł na 3-cią i każdą kolejną osobę.
O chęci rezygnacji z udziału w zajęciach Karate członek Stowarzyszenia lub jego opiekun prawny zawiadamia prowadzącego zajęcia w formie pisemnego wniosku
skierowanego do Zarządu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku wnoszenia miesięcznych składek, opłaty będą naliczane do końca 2 miesiąca, licząc
od daty, w którym nastąpiła rezygnacja/zawieszenie członkostwa. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się możliwość skrócenia tego okresu, na podstawie
pisemnego wniosku do Zarządu Stowarzyszenia. O skróceniu okresu wypowiedzenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu
części/całości należności opłacanej semestralnie lub rocznie.
Członkiem Stowarzyszenia zostaje się dożywotnio. Zasady wystąpienia ze Stowarzyszenia określa Statut. W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w
Stowarzyszeniu lub jego zawieszenia należy napisać pismo do Zarządu Stowarzyszenia(pisemnie lub na mail: karate_tradycyjne@op.pl) z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem.
Zasady rezygnacji z członkostwa w Klubie i ewentualnej zmiany barw klubowych osoby, która była zawodnikiem klubu, reprezentującym Stowarzyszenie na
zawodach i zdobywającym medale rangi Mistrzostw Województwa albo wyższej, obowiązują regulacje zgodne z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn.
19.11.2012r (uchwala dostępna na stronach http://karatetradycyjne.com.pl/).
Obowiązkowy strój do zajęć karate to karate-gi lub zastępczo jednolita biała podkoszulka i spodenki gimnastyczne lub dół od dresu. Dziewczynki i kobiety pod
karate-gi obowiązkowo muszą zakładać podkoszulkę w jednolitym białym kolorze. Ćwiczymy boso, bez obuwia. Dotyczy to również osób niebędących członkami
Stowarzyszenia, a biorących udział w treningach.
Badania. Każda osoba trenująca poniżej 18 roku życia jest zobowiązana do posiadania aktualnego dopuszczenia do treningów od lekarza medycyny sportowej, nie
starszego niż 6 miesięcy i dostarczania jego xero instruktorowi prowadzącemu zanim wygaśnie okres obowiązywania poprzednich badań. Do czasu odbycia
konsultacji lekarskich dopuszcza się możliwość warunkowego dopuszczenia do treningów, pod warunkiem złożenia oświadczenia zdrowotnego podpisanego
przez opiekunów prawnych dziecka. Osoby po 18 roku życia niebiorące udziału w zawodach mogą zamiast badań lekarskich raz na rok napisać oświadczenie, że
trenują na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie organizuje okresowe badania lekarskie. Osoby bez ważnych badań lekarskich lub podpisanego oświadczenia
nie zostaną dopuszczone do zajęć w sekcjach (z wyjątkiem lekcji pokazowych). Dotyczy to również osób niebędących członkami Stowarzyszenia.
Egzaminy na stopnie karate. Żeby przystąpić do egzaminu należy posiadać oprócz umiejętności, strój karate-gi, mieć uregulowane wszystkie należności względem
Stowarzyszenia oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej przed egzaminem. Należy też posiadać zgodę od instruktora prowadzącego. Egzaminy są organizowane przez
Stowarzyszenie kilka razy w roku i mają charakter nieobowiązkowy. Opłata dla członków Stowarzyszenia wynosi za 60 zł. Na pierwszy pas mistrzowski opłatę
ustala związek. Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia mogą przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zgody Zarządu.
Zawody. Warunkiem wyjazdu na zawody jest regularne pojawianie się na zajęciach w klubie oraz na konsultacjach kadry Stowarzyszenia, a także rekomendacja
instruktora prowadzącego zajęcia. Zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie oraz pisemną zgodę od rodziców na udział w zawodach i dostarczyć to wraz
z deklaracją udziału w zawodach do instruktora prowadzącego najpóźniej niż 7 dni przed zawodami.
Istnieje możliwość zniżki od podanych wyżej miesięcznych opłat członkowskich. Stosuje się jedynie w przypadku okresowej/trwałej trudnej sytuacji materialnej
członka Stowarzyszenia lub jego opiekunów prawnych. W celu jej uzyskania należy zwrócić się w formie pisemnej do Zarządu Stowarzyszenia uzasadniając swoją
prośbę, nie później niż do 10-go danego miesiąca, od którego wnioskuje się o zniżkę w składkach.
Kandydaci na członków mają prawo do darmowego 1 treningu, a w przypadku posiadania ulotki reklamowej klubu do 2 takich treningów.

¹'² (wyjątek w 2016 roku opłatę wnosi się do 10 października)

Z regulaminem się zapoznałem/łam, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data : ……………………… Miejsce : …………………………………
Imię i nazwisko członka klubu: ………………………………………………………….. Podpis : ...…………………………………………………………………………..
(czytelnie)
(w przypadku nieletnich podpisuje opiekun prawny)

Załącznik nr 1

Opis składek, o których mowa w pkt 5, 6 i 7 regulaminu
Częstotliwość zajęć

Opłata za

Opłata wnoszona

Opłata roczna

Lipiec,

1 miesiąc

semestralnie (5 miesięcy)

(10 mies.)

sierpień

Zajęcia 1 raz w tygodniu/ ok.35* zajęć w roku

60 zł

275 zł

500zł

25 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu/ok.70* zajęć w roku

100zł

450 zł

850zł

50 zł

Zajęcia w dowolnym wymiarze godzin- b/o

130 zł

600 zł

1000 zł

50 zł

godzin rocznie

Załącznik nr 2
Wysokość składki dla członków Stowarzyszenia, których dzieci trenują w przedszkolach w ramach zajęć prowadzonych
przez instruktorów Stowarzyszenia.

Częstotliwość zajęć

Opłata za
1 miesiąc

Opłata
Roczna (10 miesięcy)

Lipiec,
sierpień

Zajęcia 1 raz w tygodniu

30 zł

250 zł

15 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu

50 zł

420zł

30 zł

Załącznik 3
Opis składek oraz opłat dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

Opłata za

Opłata semestralna

1 miesiąc

(5 miesięcy)

Zajęcia 1 raz w tygodniu/ ok.35* zajęć w roku

80 zł

360 zł

680 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu/ok.70* zajęć w roku

130 zł

580 zł

1100 zł

Zajęcia w dowolnym wymiarze godzin/ b/o godzin
rocznie

150 zł

650 zł

1250 zł

Częstotliwość zajęć

Opłata roczna (10 mies.)

* Liczba zajęć w poszczególnych sekcjach może się między sobą nieznacznie różnić (+/- 2-3 treningi), w zależności od tego jak
wypadają święta i przerwy od zajęć szkolnych w danym roku. Stowarzyszenie nie prowadzi treningów w okresach wolnych od zajęć
szkolnych (z wyjątkiem okresu wakacji). W przypadku, jeśli liczba zajęć będzie mniejsza niż wskazana w tabeli, brakującą liczbę
zajęć będzie można odrobić w dowolnej innej sekcji Stowarzyszenia i w dowolnym czasie.

