Inschrijfformulier
Achternaam:….……………………………………….……………………………………..
Roepnaam:.………….……………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………...
Postcode:……………………………………………………………………………………..
Plaats:…………………………………………………………………………………….......
Geboortedatum:……………………………………………………………………………..
Telefoon thuis:…………………………………………………….........................................
Telefoon mobiel:…………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………
Post/Bankrekening (IBAN)……………..………………………………………………….
Achternaam Rekeninghouder(s)………..………………………………………………….
(Contributie geschiedt via Automatische Incasso)
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de dojo-gedragsetiquette van
Karatevereniging Kaizen Dojo (indien minderjarig:naam en handtekening ouder of wettelijk
vertegenwoordiger) en verklaart hiervan een exemplaar te hebben ontvangen.
Datum: ………/…………/………………
Naam:…………………………………………………………………………….…………

Handtekening:

Graag dit formulier in blokletters invullen en inleveren.
Pak en scheenbeschermers zijn te bestellen via: ORDER@KAIZENDOJO.NL

Rabobank:NL64 RABO 01483.51.867
INFO@KAIZENDOJO.NL 06-83642531
Lee Tsouli 3e Dan Kyokushin Karate

Algemene Voorwaarden Karatevereniging Kaizen Dojo
1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
2. Men dient zich tijdens de training te houden aan de dojo gedragsetiquette.
3. Indien besloten wordt om zich aan te sluiten bij een overkoepelende Organisatie/BOND is ieder lid van Karatevereniging Kaizen Dojo
automatisch lid. Het lid wordt automatisch bij de bond aangemeld door Karatevereniging Kaizen Dojo; de jaarlijkse bondscontributie zal
door Kaizen Dojo bij het lid geïnd worden indien daar sprake van is.
4. Het bestuur van Kaizen Dojo en de trainers zijn niet aansprakelijk voor blessures en/of ongevallen tijdens trainingen en activiteiten van
Kaizen Dojo en/of bondsactiviteiten.
5. Het bestuur van Kaizen Dojo en de trainers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van eigendommen of
beschadiging(en) daarvan tijdens trainingen en activiteiten van Kaizen Dojo.
6. Opzegging als lid van Kaizen Dojo kan alleen schriftelijk geschieden middels een opzeggingsbrief, te overhandigen aan de sensei, of
middels een brief of e-mail gericht aan het secretariaat van Kaizen Dojo. De opzeggingstermijn bedraagt 1 kalendermaand. De contributie
voor het lopende kwartaal en de bondsbijdrage voor het lopende jaar blijven voor het geheel verschuldigd, zodat er geen restitutie plaats
vindt.
7. In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of stage, kan de contributie tijdelijk worden stopgezet, doch alleen na
tijdig overleg vooraf.
8. In geval van financiële problemen zal geprobeerd worden om tot een oplossing te komen, doch alleen na tijdig overleg vooraf.
9. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de veroorzaker(s)/dader(s).
10. Betaling van lesgeld geschiedt per automatische INCASSO per kalenderkwartaal en wordt afgeschreven voor aanvang van het
desbetreffende kwartaal.
11. Lesgeld kan al naar gelang de economische ontwikkeling in Nederland zonder overleg worden verhoogd of verlaagd (in alle
redelijkheid).
12. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen. Tijdens de schoolvakanties wordt er in de dojo geen les gegeven.

Inschrijfgeld:
Bij inschrijving is eenmalig een bedrag van € 5,00 voor inschrijf- en administratiekosten verschuldigd.
Lesgeld:
De contributie is vastgesteld op € 13,33 per maand voor JEUGD, €16,66 per maand voor JUNIOREN (15 tm
17jr) en € 20,- per maand SENIOREN. De betaling geschiedt per kwartaal. Bij inschrijving lopende een
kwartaal is contributie naar rato van het resterende gedeelte van het kwartaal verschuldigd.
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DOJO GEDRAGSETIQUETTE

• De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met "sensei". De hoogst
gegradueerde leerling wordt altijd met "sempai" aangesproken, afhankelijk van zijn graad.
• Als een les is afgelopen laat een ieder de sensei bij het verlaten van de dojo, indien de sensei dat
wenst, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen op bandhoogte de dojo.
• Als men met een sensei praat of iets vraagt staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste
manier. Evenzo als de sensei iets staat uit te leggen.
• Indien men ziet of weet dat de Sensei of Sempai hulp nodig heeft met organiseren, opruimen of in
het algemeen, laat dan uit respect zien dat je beschikbaar bent om te helpen. In Japan vraagt de
Sensei niet of iemand wil helpen omdat iedereen klaar staat voor de Dojo, de Sensei en voor elkaar!
• Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
• Op de karategi mogen slechts twee emblemen worden gedragen, namelijk op de linkerborst het
Kyokushinkai-embleem en op de linkermouw het embleem van de dojo.
• Het dragen van sieraden is streng verboden tijdens de training.
• In de dojo EN kleedkamers heeft men respect voor iedere aanwezige. Wangedrag wordt NOOIT
geaccepteerd en zal tot gevolg kunnen hebben dat men geschorst kan worden of leiden tot beïndiging
lidmaatschap. Respect voor elkaar, elkaars spullen, voour ouderen en hoger gegradueerden is een
belangrijk punt.
• Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige sensei.
• Men volgt altijd op wat door de sensei wordt opgedragen (in alle redelijkheid).
• Men zorgt in verband met de hygiëne dat men schoon is. Voordat men de dojo betreedt dient men
altijd de voeten te hebben gewassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
• Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de
mond tijdens de training.
• Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in
Szeeza zitten met het gezicht naar de muur en wacht totdat de sensei het sein geeft om de les te gaan
volgen.
• Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.
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