REGULAMIN
Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI

§1
Przedmiot, cele i zasady działalności Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI, zwany dalej OJSW lub klubem, został utworzony przez
Fundację BUGEI z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go Listopada 63/24, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000337749, na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji BUGEI nr 2/2009 z dnia 30
września 2009 roku.
Ośrodek Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI używa również nazwy Ośrodek Japońskich Sztuk Walki oraz
skrótu OJSW.
OJSW jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT) zrzeszonego w Światowej Federacji
Karate Tradycyjnego (WTKF) oraz Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego.
Pracą OJSW kieruje Szef Ośrodka, powołany Uchwałą Zarządu Fundacji BUGEI.
OJSW prowadzi pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne, ze szczególnym
naciskiem na szkolenia w zakresie japońskich sztuk walki oraz organizuje i wspiera przedsięwzięcia sportowe
z udziałem zawodników i klubów sportowych. OJSW podejmuje działania wspierające inicjatywy sprzyjające
rozwojowi sportu oraz organizuje różne formy wypoczynku i rekreacji, w tym obozy wyjazdowe.
OJSW zapewnia salę do treningu, wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.
Każdy instruktor OJSW jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach za wyjątkiem
świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
OJSW zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z powodu nieobecności instruktora. W wyjątkowych
sytuacjach, instruktor ma prawo zapewnić prowadzenie treningu przez zastępcę.

§2
Warunki członkostwa Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI, prawa i obowiązki członków OJSW
1.
2.

3.

4.

5.

Warunkiem uzyskania członkostwa Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI jest przekazanie
wypełnionej deklaracji członkowskiej i uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł.
Wszyscy niepełnoletni ćwiczący w OJSW są zobowiązani do posiadania orzeczenia lekarza, ze specjalizacją
z medycyny sportowej, którego wydanie poprzedzone jest wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich.
Brak aktualnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Osoby pełnoletnie mogą trenować na własną
odpowiedzialność po przekazaniu Szefowi OJSW stosownego oświadczenia w tej sprawie.
Członkowie OJSW są zobowiązani do przestrzegania zaleceń lekarza medycyny sportowej oraz
niezwłocznego zgłaszania instruktorowi wszelkich dolegliwości lub kontuzji w przypadku ich wystąpienia
podczas treningu.
Niepełnoletni członkowie OJSW przyprowadzani i odbierani są o ustalonych godzinach, stosownie do grafiku
treningów, przez rodziców lub prawnych opiekunów. Odebranie dziecka przez inną niż wskazane wyżej osoby
wymaga dostarczenia imiennego upoważnienia wraz z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu,
którym posługiwać się będzie osoba odbierająca. W przypadku nie stawienia się po dziecko, bez uprzedniego
poinformowania o takiej możliwości i po nieudanych próbach skontaktowania się z rodzicami/opiekunami,
instruktor podejmuje stosowne działania przewidziane prawem, w tym przekazanie dziecka do dyspozycji
Policji.
Spośród członków OJSW, Szef Ośrodka wraz Trenerem Kadry OJSW powołuje raz do roku grupę zawodniczą,
której skład zamieszczany jest na stronie internetowej OJSW. Członkowie grupy zawodniczej zobowiązani są
do uczestniczenia w treningach grupy zawodniczej.

6.

7.
8.
9.

Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do
egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich,
reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w OJSW obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie.
Rezygnacja z członkostwa OJSW wymaga złożenia pisemnej informacji w przedmiotowej kwestii.
Zmiana barw klubowych przez członka OJSW wymaga uzyskania pisemnej zgody Szefa Ośrodka Japońskich
Sztuk Walki.
§3
Regulamin uczestnictwa w zajęciach

1.

2.
3.

4.

5.

Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący
muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń. Ćwiczących obowiązuje
rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. OJSW nie bierze odpowiedzialności
za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.
Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia OJSW ponoszą odpowiedzialność za
odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został
zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy
niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub
uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia trenujący zobowiązany
jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych
środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę. W przypadku osób
niepełnoletnich o zdarzeniu natychmiast zostają poinformowani rodzice lub prawni opiekunowie.
W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu,
ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu
lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub
partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec OJSW, organizatorów, Związku, ich Zarządów,
właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków
i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§4
Składki związane z członkostwem Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI i inne opłaty
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zarząd Fundacji BUGEI w porozumieniu z Szefem OJSW, przed rozpoczęciem roku szkolnego, ustala wysokość
miesięcznych składek członkowskich wnoszonych przez członków OJSW za miesiące objęte szkoleniem.
Składka członkowska może być wnoszona miesięcznie, kwartalnie, semestralnie. Składki miesięczne należy
uiszczać na rachunek bankowy Fundacji BUGEI do dnia 10 każdego miesiąca, przy czym dniem dokonania
płatności jest data wypływu środków na rachunek Fundacji. Składki członkowskie dokonywane
kwartalnie/semestralne są wnoszone do dnia 10 pierwszego miesiąca kwartału/semestru.
Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu.
W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne przypadki
losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
Wpłaty składek i innych ustalonych opłat w formie gotówkowej skutkują naliczeniem dodatkowej opłaty
w wysokości 10,00 zł.
Wpłata składki członkowskiej w innym terminie, niż ustalony w niniejszym regulaminie skutkuje naliczeniem
dodatkowej opłaty w wysokości 10,00 zł
Brak wpłaty składki członkowskiej w terminie uniemożliwia udział w zajęciach.
Wpłaty składek członkowskich w innych niż ustalone powyżej terminach są możliwe po uzyskaniu akceptacji
Szefa OJSW, na podstawie pisemnego wniosku, złożonego na co najmniej 5 dni przed upływem terminu
płatności.
W składkę członkowską wliczone jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia od wpłaty składki członkowskiej.

10. Koszty egzaminów na stopnie uczniowskie karate tradycyjnego Członków Ośrodka Japońskich Sztuk Walki
są dodatkowo płatne, w wysokości ustalanej w uchwale Polskiego Związek Karate Tradycyjnego.
11. Koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem na zawodach ponoszą
członkowie OJSW.
12. Członkowie OJSW trenujący w sekcjach karate tradycyjnego mają obowiązek wykupić roczną licencję PZKT.

§5
Honorowi Członkowie Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI
1.
2.

Tytuł członka honorowego Ośrodka Japońskich Sztuk Walki nadaje Szef OJSW.
Członkowie honorowi są zwolnieni z wszelkich składek członkowskich.

§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Ośrodek Japońskich Sztuk Walki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz
szkody powstałe z winy członka OJSW.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Szef Ośrodka Japońskich Sztuk Walki.
W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy ze strony Szefa OJSW zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2018 roku i obowiązuje wszystkich członków należących do
OJSW.

Zarząd Fundacji BUGEI
Szef Ośrodka Japońskich Sztuk Walki Fundacji BUGEI

