
Regulamin uczestnictwa w zajęciach karate DAK we Wrocławiu 

 

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające 
się siadają ,,seiza'' w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego. 
2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie 
treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych 
ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie 
zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Szkoła 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. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem 
oraz do instruktorów obowiązuje ukłon ( os ). 
5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych 
stopni. 
6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie 
okulary lecznicze. 
7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia DAK we Wrocławiu 
ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt 
należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, 
braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym 
instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia 
spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący 
zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował. 
8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków 
dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną 
wpuszczone na salę. 
9. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. DAK we 
Wrocławiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w 
szatniach lub zgubione podczas treningu. 
10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z 
partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku 
naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, 
nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się 
ewentualnych roszczeń wobec DAK we Wrocławiu, organizatorów, Związku, ich Zarządów, 
właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, 
członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem. 
11. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
w biurze organizatora, w godzinach działalności. Kandydat składa deklarację członkowską 
DAK we Wrocławiu za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.  

	  


