
    Regulamin członkostwa DAK we Wrocławiu 
 
1. Członkiem  Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu zwanej dalej    ( DAK we 
Wrocławiu) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska 
opinię lekarza o braku przeciwwskazań do rekreacyjnego ćwiczenia karate. Osoby 
niepełnoletnie muszą dodatkowo uzyskać zgodę rodzica ( opiekuna ),.  
2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Akademii za pośrednictwem instruktora, 
prowadzącego treningi. 
-          deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata. 
-          w przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden 
z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze  odpowiedzialność 
za przestrzeganie przez dziecko regulaminu DAK we Wrocławiu 
-          do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, 
potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału    
w rekreacyjnych zajęciach karate. 
-          kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych  zamiast 
zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca,  
potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych 
oraz zawodów sportowych. 
3. Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem:  kwartalnie lub miesięcznie. 
Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Akademii. 
-          opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca, kwartalnie do dnia 10 
pierwszego miesiąca kwartału na konto Akademii. 
-           niedotrzymanie terminu opłaty członkowskiej spowoduje wykluczenie z zajęć. 

    4.Ustawowe przerwy w nauce(ferie zimowe ,okresy świąteczne)nie wpływają na zmianę 
opłaty członkowskiej. 

    5. W uzasadnionych przypadkach prezes DAK we Wrocławiu może zwolnić kandydata z 
obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym. Po 
wcześniejszym złożeniu prośby do instruktora DAK we Wrocławiu. 

    6.Każdy instruktor jest zobowiązany  do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i 
godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku 
odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie 
lub z innych przyczyn każdy ćwiczący ma prawo do bezpłatnego udziału w treningu w 
dowolnie wybranej sekcji działającej w ramach Akademii. 
7. Członek Akademii  powinien posiadać  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
8. 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 Akademię. 
9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do DAK we Wrocławiu oraz 
uprawniającym do korzystania z usług DAK we Wrocławiu jest deklaracja członkowska. 
 


