Regulamin Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie 2017/2018
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AKT w Rzeszowie jest organizacja pożytku publicznego /KRS 0000122785/ nieprowadzącą działalności gospodarczej,
członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT) zrzeszonego w Międzynarodowej Federacji Karate
Tradycyjnego (WTKF).
Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku (według kalendarza roku szkolnego).
AKT w Rzeszowie zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
AKT w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni po treningu m.in. telefony komórkowe,
pieniądze, biżuterię, zegarki, ubrania, itp.
Członków AKT w Rzeszowie obowiązuje ubezpieczenie się od NNW na treningach (we własnym zakresie lub poprzez
AKT w Rzeszowie w wyznaczonym terminie).
Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek/opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości
określonych przez AKT Rzeszów. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening.
Opłata miesięczna wnoszona do 5-go danego miesiąca.
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.
Opłaty miesięczne 80,00 zł. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu
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.
Dokumentem potwierdzającym przynależność do AKT Rzeszów oraz uprawniającym do korzystania z usług AKT
Rzeszów jest deklaracja członkowska.
Akademia Karate Tradycyjnego zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z powodu nieobecności instruktora.
W wyjątkowych sytuacjach, instruktor ma prawo zapewnić prowadzenie treningu przez zastępcę.
W okresie Świąt Państwowych lub Kościelnych zajęcia odbywają się według grafika świątecznego.
W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie wraz z uiszczeniem opłaty za każdy
miesiąc.
Sprawy nie ujęte w regulaminie reguluje statut AKT w Rzeszowie, dostępny w biurze AKT w Rzeszowie (Hala Podpromie
ul. Podpromie 10).
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na fotografowanie i filmowanie treningów karate tradycyjnego organizowanych przez
AKT w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 24/75 oraz pozostałych imprez z udziałem
członków AKT w Rzeszowie, jak również do wykorzystania uzyskanych obrazów w poniżej wskazanych
okolicznościach. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane, pokazywane publicznie oraz
wykorzystane na potrzeby promowania Akademii Karate Tradycyjnego, pod warunkiem, że przedstawione fotografie
i obrazy nie podważają dobrego imienia i reputacji mojego lub dziecka.
b) Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na wykorzystywanie przez Akademię Karate Tradycyjnego w Rzeszowie zdjęć i
filmów mojego autorstwa, tj. umieszczanie ich: na stronie internetowej AKT w Rzeszowie, na plakatach, ulotkach,
folderach oraz materiałach promocyjnych AKT w Rzeszowie.
c) Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka. Administratorem danych
jest Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 24/75. Podanie danych
jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia.
a)

Ja niżej podpisany potwierdzam, że jestem w pełni uprawniona/y do udzielenia niniejszego upoważnienia i zgody dla AKT
w Rzeszowie oraz, że nie ciąży na mnie żadne zobowiązanie, które mogłoby ograniczyć lub stanowić przeszkodę
w korzystaniu z przyznanego mi prawa do używania wizerunku, a zwłaszcza żadne zobowiązanie do występowania
o jakąkolwiek inną zgodę, w szczególności od federacji sportowych, klubów, zespołów sportowych lub jakichkolwiek osób
fizycznych lub prawnych.
14. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie i zobowiązuję
się do jego przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
Rzeszów, dnia…………………………………
*niepotrzebne skreślić

Podpis…………………………………………

