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Regulamin udziału w zajęciach Zimowej Akademii Karate – Karczew’2018”
1. Zajęcia pn. „Zimowa Akademia Karate – Karczew’2018” zwane dalej
„Zajęciami”, zostaną zorganizowane na podstawie porozumienia o współpracy
pomiędzy „TODOME” Mazowiecki Klub Karate i Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Karczewie.
2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, są zajęciami
rekreacyjno-sportowymi i nie stanowią rywalizacji sportowej w rozumieniu
obowiązującej ustawy o sporcie.
3. W „Zajęciach” mogą brać udział osoby:
 które nie są członkiem uczestnikiem „TODOME” i które ukończyły 6 rok życia
lub,
 które są lub były członkiem uczestnikiem „TODOME”, ukończyły 6 rok życia
i nie zalegają z płatnościami składek członkowskich „TODOME”, łącznie ze
składką bieżącą.
4. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach dla osoby nie będącej członkiem „TODOME”
jest:
 złożenie wypełnionego "oświadczenia" dotyczącego braku przeciwwskazań
uczestnika zajęć do uprawiania karate oraz zapoznaniu się z obowiązującymi
regulaminami. (nie dotyczy aktualnych członków „TODOME”).
 wpisanie osoby deklarującej uczestnictwo we wspomnianych zajęciach na „listę
uczestników zajęć karate”, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz.17.30
Wpis na ww. listę oraz złożenie wspomnianego oświadczenia będą możliwe w hali
sportowej MOSiR Karczew u pracownika recepcji, codziennie w godz. 7.0021.00. Osoby wpisane na ww. listę nie ponoszą opłat za uczestnictwo
w zajęciach.
5. Wszelkie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), dotyczące
udziału w Zajęciach, uczestnicy zawierają indywidualnie z ubezpieczycielem,
wyłącznie na swój koszt.
6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW uczestników Zajęć.
7. Osoby niepełnoletnie mogą być reprezentowane przed organizatorami zajęć wyłącznie
poprzez ich opiekunów prawnych.
8. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do przestrzegania wszystkich poleceń instruktora.
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin korzystania
z hali sportowej.
10. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub
regulaminu korzystania z hali sportowej przez uczestnika Zajęć, może być on
z przedmiotowych zajęć wykluczony, po powiadomieniu jego opiekuna prawnego.

