Aikidoschool Aikikaz
school for aikikai aikido

Reglement

Dit reglement wordt aan iedere cursist verstrekt bij het inschrijfformulier van Aikikaz
Aikido
1 Dit reglement wordt éénmalig aan de cursist verstrekt.
2 Alles wat in de dojo geleerd wordt, mag niet worden misbruikt op
wat voor een manier dan ook.
3 Men dient op tijd aanwezig te zijn met een schone gi, verzorgde
geknipte ongelakte nagels. Men dient alle sieraden af te doen of af
te plakken. Gebruik van slippers is verplicht ivm overdragen
schimmels of voetwratten. Men dient de verdere dojo regels te
respecteren.
4 Het is ten strengste verboden om op de tatami te eten of te drinken.
5 Indien men examens wil doen dient men lid te zijn van de JBN. Men is
zelf verantwoordelijk voor in- en uitschrijving bij de JBN.
6 De contributie dient voor de 1e van de maand te zijn overgemaakt
door automatische overboeking op rekening 613009630, ten name
van Aikidoschool Aikikaz te Maastricht.
7 Tijdens de vakanties loopt de contributie betaling door.
8 Bij langdurige afwezigheid (langer dan 2 maanden) kan er een
betalingsregeling worden afgesproken, mits er gegronde redenen
zijn.
9 De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzeggen moet voor de 1e van de
maand gebeuren.
10 Het bestuur van Aikikaz Aikido kan de cursist zonder enige verdere
verplichting de toegang tot de dojo weigeren en/of lidmaatschap
beëindigen.
11 Lessen kunnen alleen worden gevolgd wanneer een aangewezen
instructeur aanwezig is.
12 De cursist is verplicht een W.A.-verzekering te hebben en verzekerd
te zijn tegen ziektekosten. Deelname aan aikido gebeurt geheel op

eigen risico.
13 Indien noodzakelijk kan de hoogte van de contributie door het
bestuur van Aikidoschool Aikikaz worden aangepast.
14 Aikidoschool Aikikaz is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal
van eigendom van de cursisten of van derden.
15 De minimum leeftijd bij Aikidoschool Aikikaz is 12 jaar.
16 De assistent instructeurs zijn geen gecertificeerde instructeurs.
17 Bij het tussentijds verlaten van de tatami moet de sensei of
assistent op de hoogte worden gebracht.
18 Bij een contributieachterstand kan de cursist van deelname aan de
lessen worden uitgesloten.
19 Het inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld.
20 Alle cursisten dienen zich te houden aan boven genoemde regels van
Aikidoschool Aikikaz.
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