
 

Regulamin 

1) Dane sprzedawcy, warunki świadczenia usług, obowiązki uczestników

1.Kielecki Klub Aikido Jaf Jacek Czerniachowicz, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 151, nip: 
658-136-45-91, regon: 290699268, organizuje zajęcia aikido w Kielcach. 
Niniejsze postanowienia określają warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KKA Jaf.

2.Zajęcia grupowe organizowane przez KKA Jaf są zajęciami rekreacyjno-sportowymi. 
KKA Jaf  jest zrzeszony w Polskiej Federacjio Aikido oraz w Fundacji Aikikai w Tokio, zapewnia 
uczestnikom  następujące warunki:
a. nauczanie zgodne z programem Polskiej Federacji Aikido,
b. metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników,
c. uczestnicy mogą zdobywać stopnie uczniowskie Kyu i mistrzowskie Dan określające poziom 
zaawansowania;
d. grupy dobierane są na podstawie wieku i tematu zajęć,
e. nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie
zawodowe;
f. liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o zajęciach,
g. ilość godzin treningowych jest zagwarantowana,
(KKA Jaf  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin treningowych, jeśli liczba
uczestników w grupie zmniejszy się w trakcie trwania kursu i będzie mniejsza niż 5);
h. Uczestnik który zdał egzamin Kyu otrzymuje certyfikat wydawany przez Polską Federację Aikido, a 
jego stopień jest rejestrowany w bazie PFA. Stopnie mistrzowskie Dan są wydawane i rejestrowane 
przez Fundację Aikikai Hombu Dojo w Tokio, 
i. zajęcia odbywają się w grupach, najczęściej na macie, bez obuwia, wymagane są długie spodnie. 
Poza matą poruszamy się w klapkach.

3. Na sali treningowej mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć. 
Zajęcia dzieci młodszych mogą odbywać się przy udziale jednego rodzica
(opiekuna), który wraz z dzieckiem wchodzi na matę, pełni rolę obserwatora i jeżeli to konieczne 
wspiera dziecko. Rodzice są zobowiązani zapewnić opiekę przed zajęciami i odebrać dziecko po 
zajęciach.

4. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

a. zapisanie się na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego  znajdującego 
się na stronie internetowej KKA Jaf, lub osobiście przed treningiem,
(w przypadku osób niepełnoletnich zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny),
b. opłacenie składki klubowej na wybrane godziny treningowe,
zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć na stronie internetowej KKA Jaf.
(Opłata nie dotyczy pierwszego, próbnego treningu, który jest gratis.)
c. uczestnik nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych. 

5. Cena za zajęcia obejmuje trening oraz czas na przebranie. Uczestnik zajęć
może wejść do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami i opuścić ją nie później niż
20 minut po zajęciach. 



6. Opłaty: 
a. przy zapisie na pierwszy i kolejny sezon treningowy pobierana jest opłata wpisowa, która obejmuje: 
ubezpieczenie i składkę na PFA. 
b.za udział w treningach uczestnik opłaca składkę miesięczną z góry za obecny lub przyszły miesiąc, 
w wysokości zależnej od ilości treningów, wg cennika dostępnego na stronie zapisów.
c. Na życzenie uczestnika, KKA Jaf wystawia faktury Vat. 

7. Obowiązuje ulga rodzinna w wysokości około 30% i dotyczy kolejnego uczestnika zajęć z jednej 
rodziny, wspólnie opłacającego składkę za dany miesiąc. Ulga ustalana jest indywidualnie przez KKA 
Jaf, w zależności od ilości treningów.

8. W czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zajęcia nie odbywają się. W takim przypadku 
uczestnik może odrobić zaległy trening w innym dniu. 
W przypadku nieobecności  można odrobić niewykorzystane zajęcia w kolejnym miesiącu.

9. Uczestnik ma obowiązek kontrolowania stanu zdrowia we własnym zakresie. W przypadku 
wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych lub niepokojących objawów konieczne jest przerwanie 
treningu i poinformowanie o tym instruktora.
O problemach zdrowotnych i wszystkich niepokojących objawach uczestnik ma obowiązek 
zawiadomić instruktora przed treningiem, lub w czasie treningu, jeżeli objawy te pojawiły się dopiero 
wtedy. 

10. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne przedmioty prosimy pozostawiać w 
domu, można też zabrać je na salę lub przekazać na czas treningu w depozyt instruktorowi. 

11. Wchodząc na salę treningową uczestnik ma obowiązek przestrzegania poleceń instruktora, 
zaleceń dotyczących treningu, regulaminu oraz etykiety. Obowiązuje: zmiana obuwia oraz zakaz picia 
i jedzenia na sali. Wszelkie wątpliwości i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do instruktora. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRENINGU: 

- technik Aikido oraz ćwiczeń mogących spowodować kontuzję nie wykonujemy podczas nieobecności
instruktora. 
- ćwicząc z partnerem należy dostosować sposób swojej reakcji (szybkość i siłę) do jego poziomu, aby
nie spowodować urazu lub kontuzji. 
- rzuty i przewroty ze względów bezpieczeństwa wykonujemy zawsze w kierunku na zewnątrz, a nie 
do środka maty, upewniając się czy partner ma miejsce na przewrót. 
- nie wykonuj ćwiczeń, które są dla Ciebie zbyt trudne lub niebezpieczne. Zwróć się wtedy o pomoc do
instruktora. 
- na treningu od ćwiczącej osoby wymagana jest maksymalna uwaga, rozsądek i ostrożność. Mamy 
na uwadze oprócz indywidualnego rozwoju, także bezpieczeństwo: swoje oraz partnera.

.

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z płatności online uczestnik powinien posiadać: 
dostęp do: komputera, przeglądarki internetowej oraz adresu e-mail.
2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę
usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W
szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością
przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;



b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

3) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną

1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela
ustawowego uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy KKA Jaf i uczestnikiem, 
regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane
będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
3. KKA Jaf zwróci uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed
rozpoczęciem danego miesiąca treningowego.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie miesiąca treningowego KKA Jaf nie zwraca wpłaconej
składki miesięcznej za dany miesiąc.  
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte – 
pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy KKA Jaf.

4) Tryb postępowania reklamacyjnego

1.  Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego.
2. Reklamacje należy składać do KKA Jaf pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Umowie  lub na
stronie internetowej www.aikidojaf.pl,  Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane
przez KKA Jaf (adres email: aikidojaf@gmail.com), numer telefonu 516163417 (czynny w godz. 
09:00–17:00, od poniedziałku do piątku).
3. KKA Jaf rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację KKA Jaf  przekaże na
papierze lub innym trwałym nośniku.
4. KKA Jaf nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5) Polityka prywatności
Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i
wyłącznie na użytek KKA Jaf, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
oraz na otrzymywanie od Kielecki Klub Aikido Jaf Jacek Czerniachowic,  z siedzibą w 26-220 
Stąporków, ul Piłsudskiego 151, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r.
(Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

http://www.aikidojaf.pl/

