REGULAMIN AKADEMII AIKIDO WROCŁAW
Akademia Aikido Wrocław (AAW) działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Aikido „AIKIKAI POLSKA”
(PSA) w związku z czym każdy członek zobowiązany jest do posiadania legitymacji PSA, regularnego
opłacania składek PSA oraz systematycznego podchodzenia do egzaminów na stopnie DAN i KYU.
1. Postawa członka AAW – każdy członek AAW zobowiązany jest do zachowania zgodnego z normami
obyczajowymi i etycznymi, godnego reprezentowania AAW na seminariach i egzaminach, w czasie
treningów jak i w życiu prywatnym.
2. Obowiązek poszanowania mienia AAW – każdy członek AAW ma obowiązek poszanowania jego
mienia, a w szczególności do zachowania porządku w obiektach użytkowanych przez AAW oraz do
wykorzystywania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Osobisty sprzęt sportowy – AAW nie zapewnia członkom indywidualnego sprzętu sportowego.
Każdy, w miarę możliwości, powinien zaopatrzyć się w niezbędny ubiór i broń.
4. Rzeczy osobiste – AAW nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w szatni.
5. Działania zapobiegające COVID19 – każdy członek AAW:
a. z objawami przeziębienia nie będzie wpuszczany na trening
b. przed wejściem do obiektu może być proszony o pomiar temperatury ciała
c. zobowiązany jest do noszenia maseczki w szatni i na korytarzu
d. zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed i po treningu
e. zobowiązany jest do pomocy w dezynfekcji sali i sprzętu.
6. Zachowanie na treningu – każdy członek AAW:
a. zobowiązany jest do znajomości etykiety dojo
b. zobowiązany jest do przygotowania sali do treningu oraz złożenia mat po jego zakończeniu
c. zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w treningach
d. zobowiązany jest do okazywania szacunku instruktorom oraz innym trenującym
niezależnie od poziomu zaawansowania
e. zobowiązany jest do zachowania hierarchii stopni oraz stażu i stosować się do niej
f. od trenujących wymagane jest pełne zaangażowanie celem podniesienia formy i
umiejętności technicznych
g. w przypadku pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, urazów czy kontuzji,
członek AAW zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je instruktorowi
h. zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich świadczących o braku
przeciwwskazań do udziału w treningach AAW
i. zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej, w szczególności posiadania klapek oraz
czystego ubioru.
Zakazuje się uczestnictwa w treningu pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych i innych powodujących osłabienie koncentracji oraz sprawności
fizycznej.
7. Kontuzje i urazy – każdy członek AAW ma obowiązek:
a. zgłaszania instruktorowi prowadzącemu kontuzji powstałych podczas zajęć, najpóźniej do
24 godzin po zdarzeniu
b. poinformowania przed zajęciami instruktora prowadzącego o istniejącym urazie lub
kontuzji – wówczas uczestnik podchodzi do treningu na własną odpowiedzialność
W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego, instruktor może odmówić uczestnictwa w
zajęciach lub zażądać przedstawienia opinii lekarza.
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8. Egzaminy na stopnie DAN i KYU – główne kryteria stosowane przy dopuszczaniu do egzaminów
PSA na stopnie mistrzowskie i uczniowskie:
a. posiadanie legitymacji PSA oraz uregulowanie wszystkich składek członkowskich oraz
klubowych
b. posiadanie odpowiednich umiejętności zgodnych z wymaganiami AAW budowanych w
trakcie regularnego uczestnictwa na treningach oraz udział w seminariach i obozach,
potwierdzonych przez instruktora prowadzącego
c. każdy członek AAW biorący udział w egzaminie zobowiązany jest szanować decyzje
instruktora oraz egzaminatorów.
9. Zaangażowanie rodziców i opiekunów – rodzice, opiekunowie i osoby towarzyszące nie mogą
przebywać na Sali w trakcie treningu. W ten sposób uczestnicy treningu, a w szczególności dzieci
będą mogły w 100% zaangażować się w trening.
10. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu – osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być objęte
następującymi działaniami:
a. upomnieniem
b. zakazem uczestnictwa w zajęciach AAW
c. wykluczeniem z AAW.
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza się Instruktorom AAW.
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REGULAMIN TRENINGÓW I OPŁAT W SEZONIE 2020/2021
1. Zajęcia odbywają się od 8 września 2020 do 24 czerwca 2021 roku, 2 razy w tygodniu w każdej z
dwóch lokalizacji:
a. Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Krucza 49 w poniedziałki i środy
b. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowska 2a we wtorki i czwartki.
2. Akademia Aikido Wrocław zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie
ćwiczących osób jest poniżej 10 uczestników i przeniesienia ich do innej grupy treningowej.
3. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, dni świąteczne, w trakcie zimowej
przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii letnich.
4. W ramach wniesionych opłat uczestnik uprawniony jest do:
a. uczestnictwa w zajęciach AAW
b. uczestnictwa w zajęciach innych grup treningowych w każdej z dwóch lokalizacji
c. korzystania z konsultacji wszystkich instruktorów AAW
d. uczestnictwa w dodatkowych zajęciach integracyjnych organizowanych przez AAW.
5. Opłata składki członkowskiej za okres szkoleniowy 2020/2021 wynosi:
a. da grupy dziecięcej 1300 zł – płatne w 10 ratach po 130 zł do 10-tego dnia każdego
miesiąca, opłata dokonana po tym terminie wynosi 160 zł za miesiąc
b. dla grupy młodzieży i dorosłych 1500 zł – płatne w 10 ratach po 150 zł do 10-tego dnia
każdego miesiąca, opłata dokonana po tym terminie wynosi 180 zł za miesiąc
c. jednorazowe wejście 30 zł.
6. Opłatę należy dokonać z góry za dany miesiąc.
7. Opłata miesięczna jest zryczałtowana i równa w każdym miesiącu, niezależnie od liczby treningów.
8. W przypadku opłaty składki członkowskiej za cały rok zniżka wynosi 10%.
9. Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 30 zł.
10. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
11. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia i nie uprawnia do zwrotu
opłat. W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji AAW będzie naliczać należne składki miesięczne.
12. Wszystkie opłaty mogą być dokonywane u instruktora prowadzącego zajęcia lub na konto.
13. Opłata za udział w zajęciach nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Każdy uczestnik zobowiązany jest
do samodzielnego ubezpieczenia.
14. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach Aikido.
15. AAW akceptuje karty sportowe FitProfit oraz OK System, pod warunkiem wpłaty kaucji zwrotnej
w wysokości 90 zł:
a. kaucja będzie rozliczana na koniec każdego miesiąca
b. kaucja będzie zwrócona w całości lub przejdzie na kolejny miesiąc w przypadku 100%
frekwencji na zajęciach w danej grupie treningowej
c. za każdą nieobecność będzie pobierana z kaucji kwota 30 zł
d. nieobecność można odrobić na zajęciach w innej grupie treningowej w danym miesiącu
e. kaucję należy uzupełnić do 10-tego dnia każdego miesiąca.
16. System poleceń AAW:
a. każdy uczestnik zajęć którego znajomy zapisze się do jednej z grup treningowych AAW i
opłaci składkę członkowską otrzymuje bonus w postaci jednomiesięcznej opłaty
b. bonus można przeznaczyć na pokrycie opłaty członkowskiej za kolejny miesiąc lub
seminaria Aikido organizowane przez AAW
c. bonusy obowiązują i są do wykorzystania w sezonie 2020/2021.
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA AKADEMII AIKIDO WROCŁAW
Imię:
Nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:
Adres e-mail:
Data urodzenia
Ja niżej podpisany(a) stwierdzam, że znany jest mi regulamin udziału w zajęciach AAW oraz Etykieta
Dojo. Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przyczyny zdrowotne uniemożliwiające mi
uczestniczyć w zajęciach i treningach prowadzonych w Klubie. Tym samym stwierdzam swoją zdolność
do udziału w tych zajęciach.
Data i podpis:
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. 25 maja 2018 r. weszło
w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje
o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne
informacje w tym zakresie.
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Aikido, ul. Heweliusza ¾, 59-220 Legnica.
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
1. Ponieważ wypełniając deklarację członkowską wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1
lit. a RODO), w celu m.in.:
a) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz
telefon
b) przesyłania targetowanych informacji marketingowych w zakresie potencjalnych szkoleń
mogących rozwijać Państwa wiedzę
c) informowania o zbliżających się terminach szkoleń
d) przesyłania newsletterów i informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których
uczestniczyliście Państwo lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie
e) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział.
2. W celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO)
polegającego m.in. na:
a) wystawianiu faktur za realizację szkoleń.
3. W celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz
prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
a) obsługę Państwa próśb przekazywanych mailowo, przez formularz kontaktowy lub
telefonicznie w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
b) przeprowadzania rezerwacji Państwa miejsca na szkoleniu i zawarcie umowy
c) dostarczania Państwu niezbędnych materiałów, zaproszeń na szkolenie i do portali
społecznościowych prowadzonych przez Akademię Aikido
d) wystawiania certyfikatów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia
e) badania jakości szkolenia
f) umożliwienia realizacji egzaminów
g) windykacji należności w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych
i mediacyjnych
h) w celach analitycznych i statystycznych.
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą z formularza
deklaracji członkowskiej, bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
Odbiorca danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Akademii Aikido.
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Czas przetwarzania
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony
przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
Państwa uprawnienia
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania
w takim zakresie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim
przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy
RODO.
Kontakt
Kamil Rydełkiewicz
Heweliusza 3/4
59-220 Legnica
Telefon: +48 501-775-164
e-mail: akademiaaikido@gmail.com
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