
§1 KS GOKKEN posiada osobowoœæ prawn¹ i jest wpisany w rejestrze Starostwa Powiatu Kartuskiego.

§2 Instruktorzy KS GOKKEN posiadaj¹ uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajêæ z zakresu

KARATE i samoobrony.

§3 KS GOKKEN posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

§4 Rok szkoleniowy trwa od wrzeœnia do czerwca ka¿dego roku.

§5 Op³ata cz³onkowska pobierana jest za miesi¹ce objête szkoleniem: IX - VI. Ostatnia, czerwcowa

sk³adka p³atna jest w maju. Rezygnacja z zajêæ jest mo¿liwa z koñcem pierwszego miesi¹ca lub z

koñcem ka¿dego z semestrów.

§6 Op³aty miesiêczne nale¿y uiszczaæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca. W przypadku spóŸnienia

obowi¹zkiem cz³onka/rodzica jest zg³oszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych op³at jest

równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajêciach.

§7 Wszystkich æwicz¹cych w KS GOKKEN obowi¹zuj¹ badania lekarskie. Uczestnictwo w zajêciach

jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badañ.

§8 Cz³onek Klubu jest zobowi¹zany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesi¹cach treningu.

§9 Ka¿dy instruktor jest zobowi¹zany do prowadzenia zajêæ w ustalonych dniach i godzinach z

wyj¹tkiem œwi¹t, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwo³ania

treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn

losowych, uczestnik ma prawo do udzia³u w zajêciach w innej sekcji w dowolnie wybranym

terminie.

§10 Cz³onków KS GOKKEN obowi¹zuje ubezpieczenie siê od nastêpstw NW na treningach (we w³asnym

zakresie).

§11 W przypadku nieobecnoœci na treningach przez ca³y miesi¹c z powodu choroby (po przedstawieniu

zwolnienia od lekarza) istnieje mo¿liwoœæ op³aty ulgowej w wysokoœci po³owy sk³adki

cz³onkowskiej.

§12 Cz³onek KS GOKKEN ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach

jednej sk³adki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

§13 KS GOKKEN jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich,

zimowych, biwaków karate.

§14 Cz³onek KS GOKKEN jest zobowi¹zany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i

zgrupowaniach, oraz troszczenie siê o dobre imiê i rozwój Klubu.

§15 Cz³onek KS GOKKEN jest zobowi¹zany do regularnego uczestniczenia w Lidze GOKKEN.
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