
REGULAMIN 
Bytomskiej szkoły Aikijujutsu Kobukai 

 

I. Regulamin członkostwa 
 

1. Członkiem Bytomskiej szkoły Aikijujutsu Kobukai (zwanej dalej Klubem) 

może zostać każda osoba (min 14 lat), która wypełni deklarację członkowską (w 
przypadku osób niepełnoletnich deklaracje wypełnia i potwierdza własnym 

podpisem rodzic lub opiekun prawny) oraz uzyska pozytywną opinię 
prowadzących zajęcia. 

 
2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu bezpośrednio u instruktora 

prowadzącego treningi. 
 

3. Kandydat regularnie opłaca składki członkowskie w ustalonej wysokości i 
określonym terminie. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących i jest składką 

za uczestnictwo w zajęciach w danym miesiącu. Seminaria, obozy, szkolenia, 
egzaminy i inne formy uczestnictwa są płatne oddzielnie. Osoby, które nie 

uczestniczyły w danym miesiącu w zajęciach opłacają składkę członkowską w 
wysokości 40 zł. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach maksymalnie 3 razy w 

danym miesiącu opłacają składkę 60 zł. 

 

4. Raz w roku ćwiczący może wpłacić opłatę na rzecz federacji Kobukai 

International Budo, której jesteśmy członkiem, która to uprawnia do zdawania 
egzaminów w ramach tej federacji oraz ew. zniżek na seminaria, organizowane 

przez w/w federację. 

 

Wysokość składki ustalana jest przez zarząd federacji.   

 
Składkę można wpłacać osobiście na konto federacji lub za pośrednictwem 

instruktora prowadzącego. 

 

 

5. Osoby biorące udział w treningach muszą być ubezpieczone (powinni także 
posiadać dodatkowe ubezpieczenie NNW (ubezpieczają się we własnym 

zakresie)).  
 

6. Wszystkich ćwiczących w Klubie obowiązują badania lekarskie dopuszczające do 
uczęszczania w zajęciach, wydanych przez lekarza uprawnionego do 

orzecznictwa w sporcie amatorskim. 
 

7. Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w zajęciach, brać udział w obozach 
szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe (kyu) i 

stopnie mistrzowskie (dan) - po spełnieniu określonych warunków, brać udział 
w kursach instruktorskich, reprezentować Klub na seminariach, pokazach  oraz 

imprezach organizowanych przez Klub (za zgodą instruktora). 

 

 
 

 
 



II. Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub 

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie, w stroju 
zapewniającym bezpieczeństwo i higienę oraz przestrzegać podstawowych 

zasad higieny. 
2. Uczestnicy zajęć przebywają i trenują na sali treningowej tylko w obecności 

instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani 
i wykonywać polecenia instruktora. Ćwiczących obowiązuje rozsądek 

i poszanowanie zdrowia swojego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie bierze 
odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie 

przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach itp. ćwiczący 
musi powiadomić prowadzącego przed treningiem. 

4. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się 
jedynie okulary korekcyjne. Na salę nie wnosimy jedzenia ani picia, za 

wyjątkiem wody mineralnej w plastikowej, zakręcanej butelce.  
5. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Klubu/sali 

treningowej ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. 
W razie umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego niewłaściwym 

używaniem sprzętu lub wyposażenia Klubu trenujący zobowiązany jest do 
natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował. 

6. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem 
środków dopingujących, alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 

wpuszczone na salę. 
7. Ćwiczący ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w Klubie i godnie 

reprezentować Klub na zewnątrz. 

8. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, 
pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu. 

 
 

III. Utrata praw członka Klubu 

 

1. W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu ćwiczący zostanie 

czasowo zawieszony lub skreślony z listy członków Klubu (nie będzie miał 
możliwości udziału w zajęciach). 


