Tomoe Dojo
Reglement en
Voorwaarden
Tomoe dojo verzorgt lessen in Kyokushinkai Karate. De gestelde
voorwaarden in dit reglement zijn ook, indien van toepassing, geldig
voor alle nevenactiviteiten zoals buitentrainingen, trainingsweekenden,
wedstrijden etc.
Art. 1 Aanmelden/Inschrijving
Voor aanmelding dienen middels het inschrijfformulier deze
voorwaarden akkoord verklaard te worden.
Art. 2 Contributie
Iedere nieuwe leerling heeft recht op 2 gratis proeflessen.
De contributie is het gehele jaar door verschuldigd en wordt bij vooruitbetaling giraal voldaan;

–

Per 1 augustus en 1 februari middels halfjaarlijkse betalingen

Bij inschrijving doet u dat voor tenminste 3 maanden. Het inschrijfgeld (gelijk aan 1 maand
contributie) en de contributie voor de 1e maand dient bij aanvang te worden voldaan.
Bij het niet voldoen van het lesgeld binnen 1 maand mag er niet meer worden deelgenomen aan de
lessen, maar is men het lesgeld evengoed verschuldigd.
Betaling van de lesgelden bij ziekte of anderszins loopt gewoon door. In overleg met de leiding van
Tomoe Dojo kan de contributie worden gestopt. Indien de afwezigheid niet wordt gemeld, loopt de
betalingsverplichting door.
Tijdens de vakanties loopt de contributie door.
De hoogte van de contributie kan tussentijds worden gewijzigd. Mocht dit het geval zijn dan wordt
u hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Art. 3 Beëindiging
Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voorafgaande aan de opzegging,
mondeling te gebeuren bij de leiding van Tomoe Dojo.
Art. 4 Géén Lessen:
Tijdens de schoolvakanties van de regio zuid en in juli en augustus is Tomoe Dojo gesloten.
Jaarlijks zullen in deze periodes bij voldoende animo enkele buitentrainingen worden
georganiseerd. Indien door onvoorziene omstandigheden een training niet kan doorgaan zal
hiervoor een vervangende (buiten)training worden gegeven.
Art. 5 Gedragswijze
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– De leerling dient maximaal na 1 maand een karate-gi te dragen met
het Kyokushinkai embleem op het pak ter hoogte van de hartstreek.
– De leerling verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te
gaan met de algemene dojoregels en etiquette (zie artikel 8).
– Ten behoeve van uw en andermans veiligheid dient de leerling een
goede hygiëne in acht te nemen, zoals kort geknipte nagels en schone
kleding. Het dragen van alle sieraden, armbandjes en piercings is
verboden.
–

Iedere leerling zal zich zowel binnen als buiten de Dojo gedragen als een goed
sportbeoefenaar. Wangedrag, betrokkenheid bij incidenten en/of misbruik van het karate
heeft onmiddellijke schorsing van de lessen tot gevolg en kan royement tot gevolg hebben.

Art. 6 Bescherming
–

Het advies is tijdens gevechtstrainingen vuistbeschermers, scheenbeschermers en een
passende gebitsbeschermer te dragen.

–

Het advies tijdens de trainingen voor mannelijke leden is het dragen van een toque, voor
vrouwelijke leerlingen wordt het dragen van borstprotectie geadviseerd.

Art. 7 Aansprakelijkheid
–

Leerlingen volgen de lessen geheel voor eigen risico.

–

De aansprakelijkheid dan wel kosten van enig letsel, aan de leerling toegebracht of door de
leerling aangericht, als gevolg van de lessen kunnen niet worden verhaald op Tomoe Dojo,
haar trainers, vrijwilligers of medeleerlingen.

–

De leerling verklaart afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schadeclaims
tegen Tomoe Dojo, trainers, vrijwilligers en medeleerlingen, wegens de vergoeding van
kosten van enig ongeval of letsel, of wegens het in ongerede of zoekraken van de in de
Dojo achtergelaten kleding of voorwerpen.

Art. 8 Gedragingen van toeschouwers tijdens de lessen
–

Betreed de dojo alleen op blote voeten of op sokken.

–

Toeschouwers nemen plaats op de banken en hebben de mobiele telefoon uitstaan.

–

Toeschouwers geven tijdens de les geen instructie aan de leerlingen en onthouden zich van
taalgebruik en gedragingen welke niet binnen de moraal en etiquette van Tomoe Dojo
passen.
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Art. 9 Dojoregels en etiquette
– Iedere leerling is zich ervan bewust dat Kyokushinkai Karate een
vechtsport is waarbij doorzettings- en incasseringsvermogen zowel
lichamelijk als mentaal worden getraind. De leerling geeft hier naar
eigen kunnen invulling aan.
– Iedere leerling is tenminste 5 minuten voor aanvang van de les
aanwezig.
–

Bij het betreden of verlaten van de Dojo begroet men een ieder aanwezig door luid “Osu”
(spreek uit: Oesh) te roepen.

–

Vervolgens gaat de leerling naar de aanwezige zwarte banden en begroet hen, op volgorde
van graad van hoog naar laag, met een individueel “Osu”.

–

Spreek iedere leraar met Shihan, Sensei of Sempai (afhankelijk van de graad zwarte band)
aan met daarbij de naam.

–

Iedere les begint en eindigt met seiza.

–

Als de leerling te laat is, komt hij de Dojo binnen, zegt “Osu” en gaat vervolgens in seiza
zitten met het gezicht naar de muur rechts van de deur waardoor is binnen gekomen. De
leerling blijft hier zitten totdat de leraar hem ophaalt.

–

Gedurende de les is het niet toegestaan de Dojo ongevraagd te verlaten.

–

Draag tijdens de les een karate-gi met het Kyokushin-kanji op de linkerborst en het Dojoembleem op de linkermouw.

–

Betreed de Dojo alleen op blote voeten of op sokken.

Algemeen
De leerling verklaart zich geheel akkoord met de gestelde regelementen en voorwaarden en
verklaart een afschrift van deze te hebben ontvangen.
In gevallen waarin deze voorwaarden, dan wel dit reglement, niet voorzien beslist Tomoe Dojo.
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