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Regulamin zajęć Klubu Kyūdō SUIREN  
 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem zajęć w ramach Klubu Kyūdō SUIREN jest TAKEO – Japonia z pasją! w Krakowie, a 

prowadzącym zajęcia Amadeusz Ostaszewski lub inna, wskazana przez niego, osoba. 

 

WYMOGI 

2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które: 

§ przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sztuk walk w formie  

rekreacyjnej lub zaakceptują poniższe oświadczenie: 

□ poświadczam o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach łucznictwa japońskiego 

§ podpisali niniejszy regulamin; 

§ uregulowali płatności według aktualnego cennika podanego w punktach 4 – 6.  

3. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu osoby do zajęć podejmuje prowadzący zajęcia. 

 

OPŁATY 

4. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna opłata za udział w zajęciach kyūdō wynosi 90 zł.  

5. Opłatę należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe: 

TAKEO Amadeusz Ostaszewski 

ING Bank Śląski S.A. 

09 1050 1142 1000 0023 1534 5328 

Tytułem: (imię i nazwisko), kyudo, (miesiąc) 

6. Miesięczna opłata jest stała i niezależna od ilości treningów w danym miesiącu.  

 

ZAJĘCIA 

7. W czasie zajęć należy słuchać i wykonywać polecenia prowadzącego. 

8. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń, 

wynikające: 

• ze złego stanu zdrowia (niezgłoszonego przed zajęciami); 

• z niestosowania się do poleceń prowadzącego; 

• z samodzielnego wykonywania ćwiczeń niezleconych przez prowadzącego. 

9. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie prowadzącego o swej każdorazowej niedyspozycji, 

stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Wszelkie kontuzje 

uniemożliwiające wykonywanie niektórych ćwiczeń należy zgłosić prowadzącemu przed treningiem. 
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10. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni 

lub innych pomieszczeniach i salach sportowych. 

11. W przypadku odniesienia kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik zajęć powinien natychmiast 

zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.  

12. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 

ćwiczących.  

13. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu klubowego według następujących zasad: 

• osoby użytkujące sprzęt klubowy zobowiązane są do dbania o jego stan; 

• istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu klubowego na czas uczestnictwa w warsztatach 

weekendowych (zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych); 

• w przypadku zgubienia lub nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu (wynikającego z intencjonalnej 

winy uczestnika zajęc lub nie przestrzegania zaleceń prowadzącego) osoba taka zobowiązana jest 

do poniesienia kosztów naprawy lub wpłaty równowartości nowego sprzętu o porównywalnej 

jakości na konto wskazane przez organizatora zajęć.  

14. Osoby uczęszczające na zajęcia powinny zapoznać się z ogólnymi zasadami etyki i budō (sztuk walki) 

zawartymi w Karcie Budō.1 

15. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej Liceum 

Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie.  

 

SKS 

16. Uczniowie regularnie uczęszczający na zajęcia mogą prosić o wystawienia zaświadczenia, które 

pozwoli im zaliczyć dodatkową godzinę wychowania fizycznego (o ile dana szkoła wyrazi chęć 

respektowania takiego zaświadczenia).  

 

ZAKAZY 

17. Nie wolno samowolnie opuszczać sali, a w razie konieczności należy zgłosić prowadzącemu taką 

potrzebę. 

18. Noszenie przez uczestników zajęć wszelkich ozdób - pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, 

łańcuszków, etc. jest w czasie treningu zabronione. 

19. Zabrania się jedzenia posiłków i żucia gumy w trakcie zajęć. 

20. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu, alkoholu oraz innych środków 

odurzających. Osoby, których zachowanie będzie wskazywało na znajdowanie się pod wpływem 

wymienionych substancji, będą wyproszeni z sali treningowej. Jeśli sytuacja się powtórzy, osoby takie 

zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w zajęciach.  

 
1 https://www.nipponbudokan.or.jp/english/budochater [ENG] 

https://www.nipponbudokan.or.jp/english/budochater
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

21. Uczestnicy zajęć mogą być fotografowani i filmowani przez organizatora, a ich wizerunek – w celach 

edukacyjnych i promocyjnych – może być publikowany w różnego rodzaju mediach (np. Internet, 

plakaty, etc.). 

 

 

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

       (podpis uczestnika zajęć)                                                              (podpis opiekuna osoby niepełnoletniej) 

 

                                                                                              

 


