REGULAMIN
Klubu Sportowego RYUSHINKAI
(obowiązujący od 2 września 2020)
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§1
Klub Sportowy RYUSHINKAI (zwany dalej Klubem) został powołany i działa w ramach
struktury organizacyjnej Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI (zwanej dalej Fundacją).
Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Fundacji i wyłącznie w ten sam sposób
może zostać zmieniony.
Statut Fundacji jest nadrzędny wobec postanowień niniejszego Regulaminu.
Adresem Klubu jest adres Fundacji.
Podstawowym obszarem działania Klubu jest Dolny Śląsk.
Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za działalność Klubu oraz prowadzącym jego finanse
jest Fundacja.

§2
1. Działaniem Klubu kieruje Koordynator powołany przez Fundację.
2. Klub jest powoływany przez Zarząd Fundacji na wniosek Koordynatora.
3. Instruktorów Klubu powołuje Zarząd Fundacji na wniosek Koordynatora
§3
1. Klub został powołany w celu popularyzacji kendo jako japońskiej sztuki walki, będącej
przejawem japońskiego ducha i tradycji, doskonalenia zawodników oraz współzawodnictwa
sportowego.
2. Klub rozwija współpracę międzynarodową, a w szczególności dba o zachowanie łączności z
japońskimi mistrzami.
3. Prowadząc szkolenie i współzawodnictwo sportowe, Klub popularyzuje i rozwija wartości
związane z szermierką japońską.
§4
Warunkami uczęszczania na zajęcia w Klubie są:
a. złożenie deklaracji uczęszczania na treningi wraz z potwierdzeniem zapoznania się z
niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie,
b. zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
c. uiszczanie opłat za uczestnictwo w zajęciach Klubu.
§5
1. Klub prowadzi nabór dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
2. Nabór dzieci do klubu jest uzależniony od wieku danego dziecka. Wymóg wiekowy dla dzieci
widnieje na stronie internetowej i może on być dowolnie zmieniony przez Koordynatora w
porozumieniu z instruktorami.
3. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka, którego wiek jest niższy niż wymagany, o ile
spełnia ono warunki indywidualnie określane przez instruktorów. W przypadku niespełniania
tych warunków dziecko nie zostanie przejęte, aż do uzyskania wymaganego wieku.
4. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach Klubu oraz sposób ich wnoszenia i
dokumentowania są określone na stronie ryushinkai.pl, w zakładce Opłaty.

5. Wysokość opłat jest ustalana i ogłaszana publicznie przez Zarząd Fundacji.
6. W ramach opłaty Klub zapewnia:
a. organizację całorocznych zajęć sportowych,
b. ubezpieczenie NNW
c. w przypadku wyróżniających się zawodników - dofinansowanie do startu w
turniejach, mistrzostwach, zgrupowaniach i seminariach.
7. Zawodnik klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za treningi w pełnej wysokości
podanej w cenniku, niezależnie od ilości odbytych godzin treningowych w danym miesiącu.
8. Zawodnik klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat za treningi do 10 dnia każdego
miesiąca, w którym uczestniczy w zajęciach. Opłaty należy uiścić przelewem na
konto Fundacji.
9. Opłata za treningi obowiązuje przez cały rok kalendarzowy, niezależnie od uczestniczenia lub
nieuczestniczenia w poszczególnych miesiącach.
10. W przypadku organizacji przez klub zajęć kendo w miesiącach lipiec-sierpień, zawodnik
klubu zobowiązany jest do wniesienia opłaty treningowej za każdy z tych miesięcy,
niezależnie od faktycznej frekwencji na treningi.
11. Tylko w przypadku nieobecności zawodnika na wszystkich treningach w danym miesiącu,
spowodowanej przedłużającą się chorobą (udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim),
zawodnik zwolniony jest z opłaty treningowej. W tym przypadku należy zwrócić się do
instruktora klubu z wnioskiem o anulowanie opłaty wraz z uzasadnieniem braku obecności na
treningach.
12. Brak opłaty za treningi może być dla instruktora klubu podstawą do zawieszenia danego
zawodnika w zajęciach sportowych; przy 3- miesięcznym braku opłat następuje automatyczne
skreślenie zawodnika z listy osób trenujących.
13. W przypadkach regularnego oraz widocznego zaangażowania się w rozwój klubu przez
zawodnika, Koordynator może obniżyć opłatę za treningi.
14. Klub organizuje także zgrupowania i turnieje, których cenniki są każdorazowo osobno
ogłaszane
§6
Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do:
a. dbania o sprawność fizyczną oraz rozwój umiejętności zawodniczych.
b. aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
c. wypełniania poleceń instruktora
d. dbania o kształtowanie właściwej postawy etycznej (REIHO).

e. godnego reprezentowania Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z REIHO.
§7
1. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć tylko w miejscu
treningu i w godzinach zajęć w Klubie.
2. Odpowiedzialność za niepełnoletnich zawodników podczas wyjazdów na szkolenia i zawody
ponoszą opiekunowie powołani przez Klub po wcześniejszym otrzymaniu pisemnych zgód
rodziców lub opiekunów prawnych.
§8
1. Miejsce, daty i godziny prowadzenia zajęć są ogłaszane publicznie oraz przekazywane

imiennie zawodnikom Klubu
2. Fundacja ma obowiązek udostępnienia publicznie oraz przesłania imiennie zawodnikom
Klubu informacji o zmianach Regulaminu lub wysokości opłat za zajęcia.
3. Fundacja ma możliwość podniesienia opłat za treningi kendo z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu Klubu, mogą być zawieszeni w treningach,
bądź usunięciem z Klubu decyzją Koordynatora. Od tej decyzji można odwołać się do
Zarządu Fundacji.

