AKADEMIA SUPER AIKIDO

1. W zajęciach rekreacji ruchowej aikido prowadzonych przez Akademię Super Aikido mogą brać
udział osoby, które:
• wypełniły i podpisały Deklarację Członkowską Akademii Super Aikido wraz z oświadczeniem
o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, rekreacji ruchowej
(treningi aikido) lub przedstawiły ważne zaświadczenie od lekarza sportowego
( w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna),
• zapoznały się z regulaminem,
• opłaciły składkę członkowską za dany miesiąc,
2. Zajęcia odbywają się w Warszawie i Lublinie zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie
www.superaikido.pl od września do czerwca. W wakacje Akademia organizuje dodatkowe
zajęcia (obozy, seminaria, staże)
3. Opłaty miesięczne (członkowskie) za udział w zajęciach należy dokonywać do 10 dnia każdego
miesiąca. Opłata jest traktowana jako rezerwacja miejsca w dojo, bez względu na to czy dana
osoba będzie na wszystkich zajęciach czy nie.
Instruktor w indywidualnych przypadkach może ustalić inne zasady płatności.
4. Przy zapisie do Akademii, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe wpisowe, które
nie podlega zwrotowi.
5. Osoba przestaje być członkiem Akademii jeśli przerwie udział w zajęciach na okres powyżej
2 miesiąca bez poinformowania wcześniej o tym fakcie instruktora i podaniu ważnego powodu
absencji (np. choroba). Osoba ta będzie mogła wznowić udział w zajęciach po ponownej wpłacie
wpisowego.
6. Osoby zalegające za składkami dłużej niż 2 miesiące, bez indywidualnych uzgodnień będą
wyłączeni z uczestnictwa w zajęciach, aż do wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
7. Akademia stosuje ulgę rodzinną (dotyczy najbliższej rodziny, I stopień pokrewieństwa).
Ulga jest ustalana indywidualnie z instruktorem w zależności od ilości osób, wieku ćwiczących
itp.
8. Zajęcia niewykorzystane z winy uczestnika i nieprzestrzegania przez niego regulaminu oraz
innych przyczyn losowych przepadają i nie są podstawą do zwrotu pieniędzy ani do odrabiania
ich w późniejszym terminie. Jest ewentualna możliwość odrabiania takich zajęć po
wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (jeśli są wolne miejsca
w dojo).
9. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (egz. wstępne, dodatkowe
zarządzenia dyrekcji szkoły itp.) oraz w święta treningi mogą nie odbywać się. W przypadku
pokrycia się terminu zajęć z terminem stażu zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione.
Powyższe zmiany terminarza zajęć nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
10. W czasie ferii szkolnych (bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych) oraz wakacji
letnich zajęcia dla grup dziecięcych mogą nie odbywać się. Opłata wówczas w tych okresach
zostaje proporcjonalnie pomniejszona.
11. Członkowie Akademii z Warszawy mają możliwość uczestnictwa w treningach w Lublinie
bez dodatkowych opłat. Członkowie Akademii z Lublina mają możliwość uczestnictwa
w treningach w Warszawie bez dodatkowych opłat.
12. Wszyscy członkowie Akademii mają prawo do zniżek klubowych: na obozy zimowe i letnie,
seminaria oraz staże organizowane przez Akademię.
13. Klub nie odpowiada za osoby nieletnie przebywających poza salą treningową. Opiekunowie
zobowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć, zaraz po ich
zakończeniu i w trakcie wyjścia dziecka z sali treningowej, np. do toalety, oraz o dopilnowanie
ciszy i porządku poza salą, gdyż na terenie szkoły odbywają się także inne zajęcia.
14. Akademia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie cenne przedmioty
prosimy zabierać ze sobą na salę treningową..
15. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby
zdążyć się przebrać. Z szatni do sali przechodzimy w klapkach. Ćwiczymy na bosaka.
Ćwiczących obowiązuje czysty strój do ćwiczeń (kimono, T-shirt, spodnie zakrywające kolana),
czyste i krótkie paznokcie. Przed treningiem zdejmujemy biżuterię (pierścionki, obrączki, wisiorki,
medaliki, kolczyki itp.), spinamy długie włosy.
16. Akademia nie ma obowiązku ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
17. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania japońskiej
etykiety w dojo.
18. Instruktor ma prawo:
ź usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć w przypadku nie podporządkowania się
poleceniom
prowadzącego zajęcia i rażących naruszeń regulaminu,
ź sprawdzić obecność i bieżących płatności,
ź upomnieć lub odmówić udziału w zajęciach osobom zalegającym w płatnościach do
wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji,
ź przesunąć uczestnika zajęć z grupy początkującej do zaawansowanej i odwrotnie,
ź dopuścić lub nie dopuścić do egzaminów na kolejne stopnie.
19. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad wymagają odrębnych ustaleń z prowadzącym zajęcia.
20. Niniejszy regulamin jest ważny z datą podpisania Deklaracji Członkowskiej Akademii.

