Kempo school Bushido
Inschrijving.
Inschrijving vanaf 14 jaar. De eerste maand (proef) lessen zijn gratis. De
maandcontributie voor de volgende maand en het inschrijfformulier (volledig
ingevuld) moeten voor aanvang van de volgende maand worden voldaan en
ingeleverd. De contributie kan of direct betaald worden of overgemaakt worden op
reknr NL65ABNA0529421801.
Trainingstijden.
Zaterdag van: 10.00 – 11.00 uur te Utrecht op de Vleutenseweg 515
Maandag van: 19.00 – 21.00 uur te Utrecht op de Vleutenseweg 515
Betaling contributie.
De contributie wordt betaald op de eerste zaterdag/maandag van iedere nieuwe
maand. De contributie wordt 1 maand vooruit betaald.
 Boksen/sparren (zaterdag), maandcontributie € 10,00
 Kempo en Boksen/sparren (maandag en zaterdag), maandcontributie € 25,00
Beëindiging opleiding(en).
Alleen aan het eind van iedere lopende contributiemaand kan worden opgezegd.
Bij tussentijdse opzegging van de opleiding(en) wordt er geen geld teruggegeven.
Contributieberekening.
De contributiebijdrage wordt berekend naar de hoogte van de zaalhuur. Bij verhoging
van de zaalhuur volgt automatisch een nieuwe berekening van de contributie.

Reglement
In de kleedruimte.
 Wordt niet gevloekt, wordt er niet gerookt, worden geen stimulerende
middelen gebruikt, wordt er niet gestoeid en gedraagt men zich rustig voor,
tijdens en na de lessen.
 Blijft er na afloop geen afval achter.
 Wordt er niet gediscusieerd over politiek en geloof.
In de zaal.
 Mogen geen schoenen met zwarte zolen worden gedragen, volgt men
zondermeer de bevelen op van de leraar of assistent leraar(en). Voor het
onderbreken van de trainingen is toestemming nodig van de leraar of assistent
leraar(en). Zonder toestemming van de leraar of assistent leraar(en) mag er
geen gebruik worden gemaakt van de aanwezige toestellen of apparaten.
 Wordt er niet op de grond gespuwd, kauwgom gebruikt, gerookt of
geschreeuwd. Wanneer nodig wordt de vloer door een ieder schoon gemaakt.
 Worden geen sieraden gedragen, en worden oefenwapens direct na afloop in
de daarvoor bestemde tassen of foedralen opgeborgen.
Toiletten.
 De toiletten en aanwezige wasbak worden schoon achtergelaten.
Op en voor het schoolplein.
 Wordt geen afval achtergelaten, geschreeuwd of op de grond gespuwd.
 Auto’s worden op normale wijze geparkeerd. Na de lessen wordt er op rustige
wijze weggereden. Oefenwapens blijven in de daarvoor bestemde tassen en
foedralen.
Gedrag.
 Zowel buiten als binnen de school dient een ieder zich fatsoenlijk te
gedragen.
 Op gewelddadig, onbeschoft, opruiend, crimineel, discriminerend gedrag of
wapengebruik (buiten de school) volgt directe verwijdering van school.
 Tijdens de lessen dient men zich van ieder commentaar te onthouden en valt
men onder de discipline van de school.
 Een ieder is verantwoordelijk voor elkaar en dient elkaar te respecteren en
waar nodig bij te staan.

De leraar en zijn assistenten.
 Zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of gestolen kleding, sieraden en
geld.
 Zijn niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan aan geparkeerde
voertuigen (auto’s, fietsen enz.).
 Zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die zijn ontstaan door eigen schuld.
De school is niet verzekerd tegen ongevallen, men dient dus zelf te zijn verzekerd
tegen ongevallen. Onder verantwoordelijkheid van de school vallen:


Aanwezigheid van E.H.B.O. doos voor, tijdens en na de lessen.



Boek of drukwerken welke betrekking hebben op de lessen.



Het afnemen van examen(s).



Kwantiteit en kwaliteit van de lessen.



Orde, netheid en veiligheid binnen de dojo (school).



Het beheer van contributie, donatie of ander geld (voor zover aanwezig).



Het op tijd afdragen van de zaalhuur.



Leiding en uitvoering.



Diploma's, contributiekaarten, inschrijfformulieren. .

Kempo school Bushido

Dit deel inleveren bij aanvang lessen.

Achternaam

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

Voornaam(en)

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

Geboortedatum

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

Straat/ huisnummer

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

Postcode

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

Woonplaats

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

Telefoon

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

Email

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

Is volledig op de hoogte met de aan hem\ haar uitgereikte reglement van de school,
en verklaart hiermee akkoord te gaan.

Plaats

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

Datum

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

Handtekening

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

