KARTA ZGŁOSZENIA
Dane uczestnika zajęć:
Nazwisko…………………….………………………….. Imię ….…..……….…………… Rok.Ur.………....
Tel. Kom………..………………………………….… E-mail ……………...………………………………………
rodzica/opiekuna

rodzica/opiekuna

Grupa: ............................................ Kwota opłaty miesięcznej....................................
wpisujemy symbol grupy z grafiku np. Grupa A

przelew/gotówka
(niepotrzebne skreślić)

Regulamin zajęć karate IKA Poland Raszyn
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w KARATE/MMA/SAMOOBRONY/CROSS IKA jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób
niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu.
2. Zapisując się na zajęcia Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej,
a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za
uczestników tylko podczas trwania zajęć.
3. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia instruktorzy
nie odpowiadają.
§ 2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w treningach grup: gr. początkujących, gr. średnich, gr.
zaawansowanych, MMA, Samoobrony, Cross IKA jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia. W
zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia. Osoba, która nie uregulowała
płatności do 10-tego każdego miesiąca nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o
opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności. Opłata za zajęcia jest stała. Zmiana terminu opłat
jest możliwa po indywidualnym ustaleniu go z instruktorem (Krzysztof Chałupka)
2. Warunkiem uczestnictwa w treningach indywidualnych jest wcześniejsze uiszczenie opłaty za
pojedynczą lekcję lub wykupienie karnetu (4 treningi)
§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Wysokość opłat może ulec zmianie. Opłat za zajęcia można dokonać przelewem na podane
przy cenniku konto lub gotówką. Cennik zał. nr. 1

§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu
i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
2. W przypadku kolejnego LOCKDOWN, zajęcia prowadzone są on-line na platformie
GoToMeeting. Link do zajęć podawany jest na FB w zamkniętej grupie IKA Poland - Treningi
stacjonarne i on-line (https://www.facebook.com/groups/143634703623573). Opłaty wówczas
wynoszą 100 zł/mc.
3. Na salę (dojo-mata) można wejść wyłącznie bez obuwia, po uprzednim zostawieniu go w
wyznaczonym miejscu
4. W przypadku niedyspozycji instruktora, instruktor ma prawo zorganizować zastępstwo bez
konieczności informowania o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy
informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. O
opuszczenie sali (dojo) mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało
bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się
do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć.
6. Zajęcia prowadzone są w Raszynie Al. Krakowska 75.
7. Obiekt jest monitorowany. Administratorem danych jest firma TRAFFIC Zajęcia RekreacyjnoRuchowe Krzysztof Chałupka, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. Monitoring prowadzony jest w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust lit. f RODO).
8. Bieżące informacje umieszczane są na FB INTERNATIONAL KARATE ASSOCIATION POLAND
https://www.facebook.com/ikapolska oraz na stronie www.gosokuryu.pl
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klienci zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej www.gosokuryu.pl) oraz dostosowywania się do nich.
2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia i zobowiązani do pełnej rekompensaty
strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za
straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma TRAFFIC Zajęcia Rekreacyjno-Ruchowe
Krzysztof Chałupka z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, mail: krzysiekkarate@gmail.com. Oznacza
to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz
obowiązującymi przepisami.
Dane Kontaktowe:
Shihan Krzysztof Chałupka – tel. 695246000
mail: Krzysztof.Chalupka@gosoku-ryu.pl
Data i Podpis
uczestnik zajęć/rodzic/opiekun prawny
........................................................................

