
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO W SOPOCIE                                                                 

81-838 Sopot, Al. Niepodległości 753, NIP: 585-146-85-10, Regon: 222056520                                                           

Rachunek: 78 2030 0045 1110 0000 0369 2170,  T.: +48 691-181-888, E.: akt.sopot@wp.pl                                                                                                                      

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA                                     
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                        

  Sopot, dnia...........................,   ..............................................,    ................................................................................................................... 

                                                           Podpis                                      Podpis  rodzica w przypadku osób  niepełnoletnich 

 

                                                                                                                  
....................................................................................................................................................................……………………………................................................................  
 Nazwisko i imię                                                                                         
 

…………………………………………………………………………………................................…        ...…………………………………………......................………... 

 Data i miejsce urodzenia               Pesel 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania                                    

 
………………………………….....................……..……..      …....………………………………….................................…………………………………………………… 

Telefon                                                                   E-mail 

 
...................................................... .......................................    ..............................................................................................................................................................................    
 Zawód                                                                   Miejsce pracy /  szkoły 

 
………………………………………………………………………………......................................................……………………………………………………………….. 

Dane rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób nieletnich) 

 

REGULAMIN AKADEMII KARATE TRADYCYJNEGO W SOPOCIE 

 

- Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie (AKT Sopot) jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT)  

zrzeszonego w World Traditional Karate-Do Federation (WTKF). 
 

- Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku. 
 

-      Wpisowe pobierane jednorazowo dla osób, które wypełniły deklarację klubową i wstąpiły do stowarzyszenia po raz pierwszy, lub                               

.      były już w stowarzyszeniu, ale zostały z niego wykreślone. 

- Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem. Wysokość opłaty może ulec zmianie  decyzją Zarządu Klubu. 

Opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 10  każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w Biurze Klubu. 

Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować wykluczenie z  zajęć. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez 

względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu. 
 

- Opłacenie Licencji PZKT(koszt licencji 40 zł na dany rok kalendarzowy. Brak wpłaty powoduje utratę zniżki dla rodzin w opłacie 

składki członkowskiej w Klubie, aktywnościach PZKT oraz brak możliwości przystąpienia do egzaminu na stopnie kyu. 
 

- Wszystkich ćwiczących w Akademii Karate Tradycyjnego w Sopocie  obowiązują badania lekarskie. Brak badań uniemożliwia 

uczestnictwo w zajęciach. 

- W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (   choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe ) obowiązuje 

ulgowa opłata  członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej, przy wcześniejszym powiadomieniu. Brak powiadomienia 

skutkuje wpłatą pełnej składki. 
 

- Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę  instruktorską . Klub nie ponosi 

odpowiedzialności  za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawiać w domu  lub zabrać ze sobą na salę 

ćwiczeń). 
 

- Każdy instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni 

ustawowo wolnych od pracy .W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby ,wyjazdu na zawody, 

szkolenia lub z innych przyczyn uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie. 
 

- Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, reguluje statut Akademii Karate Tradycyjnego w Sopocie. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 

Oświadczam, że zapoznałem /am  się z regulaminem Akademii Karate Tradycyjnego w Sopocie  i zobowiązuję się  do jego 

przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 


