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REGULAMIN CZŁONKOWSTWA W WAKT. 

 

 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI  WAKT. 

1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, bądż trenera. 

2. WAKT posiada odpowiednie i aktualne dokumenty na prowadzenie  działalności. 

3. WAKT zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-

higienicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa ćwiczących. 

4. WAKT  prowadzi zajęcia w grupach z podziałem na wiek i stopnie zaawansowania. 

5. WAKT prowadzi zajęcia przez cały rok. 

6. WAKT organizuje: 

a) egzaminy na stopnie uczniowskie, 

b) szkolenia, obozy, zgrupowania letnie i zimowe, 

c) zawody, turnieje rangi klubowej, okręgowej, krajowej i międzynarodowej. 

7. Podczas zajęć trener ma prawo wymagać dyscypliny oraz wykonywania poleceń. 

8. Klubowicze mogą zostać niedopuszczeni do zajęć z następujących powodów: 

a) brak podpisanego kwestionariusza osobowego oraz regulaminu. 

b) brak podpisanego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych (dla osób 

niepełnoletnich) na udział w zajęciach, 

c) brak aktualnych badań lekarskich, 

d) brak opłaconej w terminie składki członkowskiej, 

e) niehigieniczny i nieestetyczny wygląd lub strój klubowicza, 

f) brak etykiety w Dojo, niegodne zachowanie się lub wejście w konflikt z prawem. 

g) Uchwałą Zarządu WAKT o skreśleniu z listy. 
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II. PRAWA I OBOWIĄZKI ĆWICZĄCYCH W WAKT. 

1. Klubowicze mają prawo uczestniczyć w zajęciach WAKT w zależności od stopnia 

zaawansowania i wieku. 

2. Klubowicze mają prawo znać program, kalendarz  WAKT, MZKT, PZKT oraz PZK na 

najbliższy rok. 

3. Klubowicze mają prawo znać program, termin realizacji oraz wyniki egzaminów 

uczniowskich. 

4. Klubowicze mają prawo korzystać z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego 

dostępnego w WAKT. 

5. Klubowicze wraz ze swoimi rodzinami mają prawo wyjeżdżać na szkolenia, obozy, 

zgrupowania i turnieje organizowane przez WAKT. 

5. Ćwiczący mają obowiązek: 

a) złożyć wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy oraz regulamin WAKT,  

b) złożyć aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń karate ,  

c) posiadać aktualne ubezpieczenie NNW uwzględniające zajęcia karate i start w zawodach,  

d) opłacić w terminie składki członkowskie oraz licencje,  

d) posiadać aktualne legitymacje PZKT, 

e) posiadać strój treningowy typu karatega na zajęciach, oraz koszulkę, dres klubowy i czapkę 

na zawodach, 

6. W przypadku rezygnacji z członkowstwa w Akademii należy z miesięcznym 

wyprzedzeniem pisemnie lub e-mailem powiadomić Zarząd WAKT. 

7.W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich, lub nieobecności należy  pisemnie lub e-

mailem powiadomić  Zarząd WAKT o przyczynie nieobecności. 

7. Ćwiczący mają prawo i obowiązek godnie reprezentować WAKT na zawodach, 

szkoleniach i zgrupowaniach karate według powołania. 

III. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

1. Abonamentowa składka członkowska w WAKT wynosi: 

a) 250,00 zł miesięcznie za jedną osobę ( treningi 2 x w tygodniu ),  

b) 200,00 zł miesięcznie za każdą następnej osoby z rodziny ( treningi 2 x w tygodniu ), 

c) 150,00 zł miesięcznie za dziecko z grupy przedszkolnej ( treningi 2 x w tygodniu), 

d) 100,00 zł miesięcznie za każde następne dziecko z grupy przedszkolnej, 

c)  99,00 zł miesięcznie za osobę dorosłą w grupie Sensei Agnieszki Drummer, 

c) 100,00 zł rocznej opłaty licencyjnej w PZKT, MZKT oraz ubezpieczenia NNW 

     za każdą osobę będącą klubowiczem. 



 

2.Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkowstwa w 

Akademii. 

3. Składka jest płatna do 10-go dnia każdego miesiąca, na konto WAKT.  

4. Wszystkie opłaty są płatne na konto firmowe WAKT.  

5.Nr konta WAKT: PKO BP SA 71 1020 1185 0000 4902 0150 3994 

6.Nie uczęszczanie na zajęcia nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. 

7.Zarząd WAKT na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego ma prawo skreślić zawodnika z 

listy członków WAKT w wyniku nieopłacenia trzymiesięcznych składek członkowskich, po 

uprzednim pisemnym lub e-mailowym zawiadomieniu. 

 

 

                                                                                                        Szczepan Thomas 

                                                                                                         Prezes WAKT 


