REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych
przez SKT „T I G E R”

I. Organizator zajęć:
1) Sportowy Klub Taekwon-do Tiger jest członkiem Polskiej Unii Taekwon-do oraz
Polskiego Związku Kickboxingu i z tego tytułu posiada licencję uprawniającą do
prowadzenia zajęć taekwon-do/kickboxingu oraz do startów w zawodach obu dyscyplin
sportowych.
2) Zajęcia sportowe taekwon-do/kickboxingu są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi
dla stylów taekwon-do/kickboxingu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
dostosowane są do wieku oraz zaawansowania ćwiczących.
3) Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje
wymagane do prowadzenia tego typu zajęć (Licencja instruktorska wydana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP/AWF Wrocław, odpowiedni staż i postawa moralna,
stopień min. 1 dan, ubezpieczenie OC).
4) Podczas zajęć uczestnik sekcji znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic (opiekun) jest
zobowiązany do przyprowadzania i odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub
złożeniu oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu.
5) Treningi odbywają się zgodnie z planem pracy szkół, w których Klub wynajmuje sale
sportowe. W dni świąteczne oraz wolne od nauki (nie dotyczy ferii zimowych) zajęcia nie
są przeprowadzane. Zajęcia po wakacjach zawsze zaczynają się w pierwszym tygodniu
roku szkolnego, a kończą w ostatnim.
6) Oprócz regularnych zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dwa razy w roku – na koniec
każdego semestru (styczeń/luty oraz czerwiec) Klub organizuje egzaminy na stopnie
szkoleniowe (pasy).
7) Zawodnicy Klubu maja możliwość rywalizacji sportowej. Duże turnieje odbywają się w
listopadzie i marcu, a na małe (wewnątrzsekcyjne) w grudniu.
8) Klub organizuje również letnie obozy sportowo-rekreacyjne (lipiec). Każdy obóz posiada
odpowiednio wykwalifikowana kadrę oraz zezwolenie Kuratorium Oświaty.
II. Warunki bezpieczeństwa:
9) Wszyscy członkowie klubu oraz uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązują się
do wykonania badań okresowych u lekarza sportowego oraz do wykupienia polisy NNW
we własnym zakresie (nie dotyczy osób posiadających taka polisę).
10) W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonuje polecenia instruktora, a opuszczanie sali
ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu.
11) Osoba ćwicząca jest pod opieką instruktora tylko od momentu wejścia na salę do
momentu wyjścia z sali sportowej.
12) Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłoszone
prowadzącemu zajęcia

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
13) Aktualna zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich (raz na rok),
14) Podpisanie regulaminu SKT TIGER,
15) Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach klubu,
16) Strój sportowy (dobok lub jasne spodnie i biała koszulka),
17) Opłata miesięcznej składki członkowskiej (pierwszy trening ma charakter poglądowy i
jest wolny od wszelkich zobowiązań),
18) Opłacenie rocznej składki Polskiej Unii Taekwon-do. Roczną składkę w Polskim
Związku Kickboxingu opłaca Klub.
VI. Składki członkowskie:
19) Wysokość pobierania opłat za uczestnictwo w zajęciach jest ustalona na początku sezonu
(roku szkolnego).
20) Składka za uczestnictwo jest niepodzielna i jest opłacana z góry (do 15 dnia miesiąca) za
każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym
miesiącu. Wyjątkiem są miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) gdzie składka nie jest
pobierana.
21) Opłat można dokonywać u instruktora prowadzącego zajęcia lub na konto klubu (BS
o/Dzierżoniów 36 9527 0007 0033 4479 2000 0001)
22) W ramach składki członkowie oraz uczestnicy sekcji poza swoimi zajęciami mogą brać
udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem
zaawansowania i wiekiem.
23) W przypadku uczestnictwa w zajęciach więcej niż jednej osoby z rodziny uczestnicy
posiadają zniżkę rodzinną (wysokość zniżki jest ustalana każdorazowo na początku
danego sezonu).
V. Warunki uczestnictwa w egzaminach szkoleniowych:
24) Posiadanie wystarczających umiejętności do promocji na dany stopień (weryfikowanych
przez posiadanie 8 czerwonych belek oraz stażu treningowego).
25) Posiadanie białego doboku (stroju treningowego taekwon-do).
26) Uregulowanie zobowiązań za uczestnictwo w zajęciach treningowych.
27) Opłacenie rocznej licencji PUT
28) Opłacenie egzaminu do wcześniej ustalonej daty.
29) Osoba, która osiągnie wysokie wyniki na turniejach ogólnopolskich może ubiegać się o
promocję na wyższy stopień bez egzaminu oraz dodatkowych opłat. Koszty wydania
certyfikatu z Polskiej Unii Taekwon-do ponosi wówczas Klub. Taki awans może się
odbyć tylko jeden raz.
30) O dopuszczeniu do ogólnopolskiego egzaminu mistrzowskiego PUT decyduje Zarząd
Klubu na wcześniejszy wniosek bezpośredniego trenera kandydata.
31) Minimalny wymagany wiek kandydata na stopień mistrzowski 1 DAN (czarny pas) to 16
lat. Zarząd Klubu ma prawo do obniżenia progu wiekowego w wyjątkowych
przypadkach.
32) Dzieci w wieku poniżej 16 roku życia, okazujące się wyjątkową sprawnością fizyczną,
mające zaliczone wszystkie etapy szkoleniowe na stopnie uczniowskie mogą zdawać na
dziecięce stopnie mistrzowskie POOM. Minimalny wiek dopuszczający do takiego
egzaminu to 12 lat. Taki stopień mistrzowski oznaczany jest czerwono-czarnym pasem.
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