REGULAMIN NABORU DO WARSZAWSKIEGO KLUBU KENDO
§1
KURSY PODSTAW KENDO
1. W każdym sezonie przeprowadza się co najmniej dwa nabory do grupy początkującej tzw.
kurs podstaw kendo.
2. Kurs podstaw kendo przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 12 rok życia i posiadają
zgodę rodziców na trenowanie kendo (do czasu osiągnięcia pełnoletności).
3. Kurs podstaw kendo trwa 3 miesiące i kończy się egzaminem na 6 kyu kendo. Zajęcia
odbywają się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny.
4. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu adept otrzymuje dyplom ukończenia kursu wraz
z dyplomem uzyskania 6 kyu kendo oraz zgodę na przejście do wyższej grupy.
§2
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I ZAAWANSOWANA
1. Przed rozpoczęciem zajęć w wyższych grupach podpisuje się deklarację przystąpienia do
Warszawskiego Klubu Kendo, co jest równoznaczne z pozostaniem zawodnikiem WKK
(załącznik nr 1).
2. Osoba trenująca wcześniej kendo i mająca opanowane podstawy tego sportu zwolniona jest
z odbywania kursu podstaw kendo. W celu zmian barw klubowych obowiązują przepisy
Polskiego Związku Kendo.
3. Każda osoba (także osoba nie zmieniająca barw klubowych) rozpoczynająca regularne treningi
w Warszawskim Klubie Kendo ma obowiązek uiścić wpisowe do Klubu oraz zobowiązana jest
do opłacania miesięcznych składek – zgodnie z wysokością ustaloną przez Zarząd.
§3
STOWARZYSZENIE „WARSZAWSKI KLUB KENDO”
1. Każdy zawodnik WKK, opłacający regularnie składki członkowskie oraz posiadający
pozytywną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Klubu (yudansha), ma możliwość
wystąpienia do Zarządu WKK z wnioskiem o wpisanie w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia „Warszawski Klub Kendo” (załącznik nr 2)
2. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z postanowieniami
Statutu.
§4
OPŁATY
1. Przed rozpoczęciem danego sezonu Zarząd podaje do wiadomości na stronie Klubu terminy
rozpoczęcia kursu (wraz z terminami egzaminów na 6 kyu) oraz ustala wysokość opłat
obowiązujących w Klubie (składek miesięcznych, wpisowego oraz ceny za kurs podstaw
kendo).
2. Każdy zawodnik WKK ma prawo wystąpić do Zarządu z pismem o udzielenie w danym
sezonie/kwartale/miesiącu zniżek ze względu na trudną sytuację materialną.

Załącznik nr 1

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO
WARSZAWSKIEGO KLUBU KENDO
Warszawa, dnia…………………………

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………
wyrażam chęć przystąpienia do Warszawskiego Klubu Kendo w charakterze zawodnika Klubu.
Zobowiązuje się do przestrzegania statutu, uchwał i postanowień władz Klubu, oraz
posiadania aktualnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w treningach, a także
ubezpieczenia NNW.

………………………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

Dane Osobowe (do wiadomości Biura Klubu):
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………

2. Data urodzenia

……………………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania

……………………………………………………………
……………………………………………………………

4. nr telefonu

………………………………………………………..…..

5. Adres e-mail

………………………………………………………...….

Załącznik nr 2

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Warszawa, dnia…………………………
Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………
proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia „Warszawski Klub Kendo”.
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuje się do aktywnego
uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.
Zobowiązuje się także do posiadania aktualnych badań lekarskich umożliwiających
uczestnictwo w treningach, a także ubezpieczenia NNW.
Do przyjęcia mnie w poczet członków zwyczajnych Klubu rekomendują mnie:

1. ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko członka Klubu i własnoręczny podpis)

2. ………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko członka Klubu i własnoręczny podpis)

………………………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis)
Dane Osobowe (do wiadomości Biura Klubu):
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………

2. Data urodzenia

……………………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania

……………………………………………………………
……………………………………………………………

4. nr telefonu

………………………………………………………..…..

5. Adres e-mail

………………………………………………………....….

