«____» ___________ 20__ р
Директору Молодіжної громадської організації
«Спортивний клуб «СЕН-БІН»
Сіраковському Миколі Віталійовичу
від ___________________________________
Фото 4*5
2 шт.

Заява
Прошу прийняти мого сина/доньку (П.І.Б. українською, англійською
мовами)____________________________________________________________
______________, до спортивної секції карате-до сето-кан. З умовами тренувань
ознайомлений, благодійні членські внески зобов`язуюсь вносити своєчасно.
До заяви додаю:
• довідку про стан здоров’я дитини , з висновком щодо можливості дитини
займатись спортом
• ксерокопію свідоцтва про народження
• 2 фотокартки 3х4
Я попереджений, що карате відноситься до травматичного виду спорту.
Підписуючи заяву, підтверджую дійсність усіх наданих мною даних (свідоцтво
про народження, фото, медична довідка).
*додаткові дані дитини
Дата народження __________________________
Місце навчання___________________________
Домашня адреса____________________________
ПІБ батьків, контактний телефон (Viber)_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________ (___________________________________ )
Підис

ПІБ

.

Затверджено Рішенням Ради клубу №51 від 10 серпня 2019р
УМОВИ ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНУВАНЬ В СК «СЕН-БІН»
1. Відвідування першого (пробного) заняття є безкоштовним, за результатами якого
виноситься рішення про вступ до клубу.
2. Для вступу до клубу необхідно надати:
1) заяву та анкету відповідної форми, заповнені українською мовою (зразок на сайті клубу
або в тренера);
2) копію свідоцтва про народження ;
3) 2 фотокартки 4х5;
4) медичну довідку, що підтверджує, що стан здоров’я дозволяє заняття спортом –
надалі спортсмен проходить медичний контроль у лікарів зі спортивної медицини.
3. Форма та інвентар для занять:
- після 2 місяців занять у групі новачків необхідно придбати накладки на руки (для карате
WKF, синього або червоного кольору), за бажанням – інша захисна амуніція (капа, захист
для голені, фути та ін.);
- після проходження атестації на 10 кю (білий пояс) учні допускаються на тренування тільки
в кімоно (для карате, білого кольору), до цього часу відвідувати заняття дозволяється у
зручному спортивному одязі та змінному спортивному взутті; за бажанням – в кімоно;
4. Членські внески:
- членські внески за місяць здійснюється до 10 числа поточного місяця;
- в разі несплати у зазначені строки без попередження про поважні причини такої затримки,
тренер має право відсторонити учня від занять (учень може бути присутній у залі, проте не
прийматиме участь у тренуванні);
- протягом другого місяця занять сплачується річний внесок;
- перерахунок за місяць здійснюється у разі пропуску учнем половини тренувань та більше
підряд, за наявності медичної довідки, в цьому разі оплата за місяць зменшується вполовину.
5. Атестація, участь у змаганнях:
- 2 рази на рік проводиться атестація з присвоєнням відповідного рівня та видачею
сертифіката з карате-до шотокан UKF;
- у разі, якщо учень з будь-яких причин не приймав участі в атестації, він все одно продовжує
заняття в клубі;
- учень має право приймати участь в змаганнях, що відповідають рівню його підготовки;
- благодійний внесок при прийнятті участі в змаганнях встановлюється оргкомітетом
змагань.
6. Карате відноситься до травматичного виду спорту. Підписуючи заяву батьки дають свою
згоду до вступу дитини у секцію карате СК «Сен-Бін», та гарантують дійсність усіх наданих
даних (свідоцтво про народження, фото, медичні довідки).
З умовами відвідувань тренувань ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати
___________________________ (______________________________________________ )

Підис

ПІБ

Правила техніки безпеки на заняттях з карате
Заходити до тренувальної зали тільки за присутності тренера за його дозволом.
Забороняється виконувати вправи без вказівки тренера
Спортсмен має бути уважним, виконувати всі вказівки тренера.
Вправи потрібно починати та закінчувати тільки після команди тренера
При погіршенні самопочуття, необхідно одразу звернутися до тренера
Забороняється відвідування тренувального заняття за поганого самопочуття
Тренер не несе відповідальності за збереження особистого майна дитини та за
травми, які отримані під час навчально-тренувального процесу чи спортивних
змагань, які виникли внаслідок невиконання дитиною вимог техніки безпеки чи
вимог тренера.
8. Тренер не несе жодної відповідальності за події що сталися з дитиною поза
навчально-тренувального процесу (під час дороги до залу чи дороги додому)
чи спортивних змагань, чи спортивної споруди, яка використовується для
навчально-тренувального процесу та проведення спортивних змагань.
9. Стан здоров’я чи наявність протипоказань для занять спортом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мені роз’яснено, що за наявності будь-яких захворювань чи протипоказань , що
обмежують фізичне навантаження, я зобов’язаний надати тренеру медичну
довідку з рекомендаціями лікуючого лікаря, на основі якої тренер робить
корекцію програми тренування. Неподання такої довідки означає,що я
підтверджую відсутність у дитини протипоказань для занять спортом та несу
персональну відповідальність у разі отримання травм чи іншого погіршення
здоров’я, пов’язаного з приховуванням наявних протипоказань до фізичних
навантажень.
З умовами техніки безпеки під час тренувань та ознайомлений та зобов’язуюсь
їх виконувати
___________________________ (______________________________________________ )

Підис

ПІБ

