Regulamin Klubu Sportowego
Akademia Capoeira Wrocław
1. Klub prowadzi nabór przez cały rok. Chęć dołączenia do grupy zgłasza się prowadzącemu
zajęcia po odbyciu bezpłatnego treningu próbnego. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i
uiszczeniu składni miesięcznej uczestnik zostaje wpisany na listę członków klubu.
2. Klub Sportowy działa według Statutu, który jest dostępny na stronie internetowej
www.akademiacapoeira.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nim i
przestrzegania jego zapisów.

3. Zajęcia odbywają się według harmonogramu, który dostępny jest m.in. na stronie
internetowej klubu.
4. O dodatkowych zajęciach członkowie klubu są informowani na bieżąco. Klub prowadzi swoją
działalność przez cały rok, także w okresie wakacyjnym.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich do 10-tego dnia
każdego miesiąca. Istnieje możliwość wpłat w innym terminie, który jest ustalany
indywidualnie. W przypadku nieterminowego opłacania zajęć, osoba prowadząca ma prawo
nie dopuścić uczestnika do zajęć organizowanych przez klub.
6. Wystąpić z klubu można w każdym momencie. Informację o takiej decyzji można przekazać
prowadzącemu osobiście, mailowo, telefonicznie lub drogą internetową.

7. W przypadku, gdy osoba nie poinformuje prowadzącego zajęcia o chęci wystąpienia z klubu,
naliczana jest składka postojowa w wysokości 40zł m-c, przez okres maksymalnie 2 miesięcy.
Składka jest opłacana po powrocie na zajęcia. Na początku trzeciego miesiąca osoba zostaje
wykreślona z listy członków.
8. Składka członkowska jest opłatą miesięczną. Nie jest ona uzależniona od ilości odbytych
treningów przez członka klubu.

9. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia (choroba, nagły wypadek), klub sportowy
jest zobowiązany zorganizować zastępstwo bądź odrobić zajęcia w innym terminie.
10. Jeśli w danym miesiącu uczestnik zajęć zachoruje i nie będzie obecny na połowie zajęć,
uiszcza opłatę miesięczną obniżoną do 80zł.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2022 r.

Przywileje i obowiązki członka KS Akademia Capoeira
Przywileje członka klubu:
1. Możliwość uczestnictwa w regularnych zajęciach organizowanych przez klub.
2. Możliwość brania udziału we wszystkich dodatkowych wydarzeniach grupowych
(warsztaty, pokazy, lekcje dodatkowe oraz obozy).
3. Możliwość udziału w egzaminach na stopnie.
4. Dodanie do grupy informacyjnej w mediach społecznościowych m.in. Facebook (młodzież
oraz dorośli).
Obowiązki członka klubu:
1. Zapoznanie się oraz przestrzeganie zapisów Statutowych klubu.
2. Opłacanie składek członkowskich/składek postojowych w terminie określonym w
regulaminie.
3. Zgłoszenie chęci wystąpienia z klubu.
4. Zgłoszenie zawieszenia aktywności treningowej.
5. Poinformowanie osobę prowadzącą o aktualnym stanie zdrowia.
Rodzaje składek oraz opłat:
1. Opłata wpisowa – uczestnik dołączający do grupy, po odbyciu zajęć próbnych oraz
wypełnieniu deklaracji członkowskiej wpisywany jest na listę członków klubu bezpłatnie.
Jednak, gdy uczestnik zaprzestanie aktywnie brać udziału w zajęciach bez poinformowania
osoby prowadzącej oraz zostanie skreślony z listy członków i pojawi się ponownie na
zajęciach ponosi koszt ponownego wpisu na listę członków klubu. Koszt ponownego wpisu
wynosi 40zł.
2. Opłata postojowa – składka uiszczania przez członka klubu w przypadku nie korzystania z
zajęć w danym miesiącu. Składka ta gwarantuje miejsce w grupie treningowej w przyszłym
miesiącu. Klubowicz uiszczając składkę postojową zachowuje przynależność do klubu.
Wysokość składki postojowej wynosi 30zł/m-c.

3. Składka miesięczna – miesięczna składka klubowa upoważnia do korzystania z zajęć
organizowanych przez klub w danym miesiącu. Wysokość składki członkowskiej w sezonie
2022/2023 wynosi 120zł.
4. Opłata za pojedyncze zajęcia – wyłącznie dla zawodników innych grup Capoeira oraz osób
niezrzeszonych. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 30zł.

W przypadku odwiedzin z innej sekcji grupy Camangula opłata jest ustalana indywidualnie z
prowadzącym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym regulaminem i akceptuję jego warunki:
Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

……………………………………….

…………………

…………………………………………..

