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REGLEMENT
Shin Chi Do geeft karateles in de Wado Ryu stijl.
De karateschool is gesloten op officiële feestdagen.
De leerling behoort zicht te houden aan het reglement en de dojo-etiquette. Een exemplaar van de
dojo-etiquette is uitgereikt aan de leerling.
Op de site www.shinchido.nl zijn deze ook te vinden.
Een leerling die zich schuldig maakt aan wangedrag of die de goede naam van de karateschool in
opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojo worden ontzegd. De leerling kan
van zijn rechten vervallen verklaard worden. De financiële verplichtingen dienen evenwel te
worden voldaan.
De leerling verklaart dat hij/zij aan de lessen deelneemt op eigen verantwoording. Hij/zij zal afzien
van alle acties tegen de karateschool en/of leraar, indien blessures verkregen worden tijden, voor
of na de les.
Shin Chi Do is niet verantwoordelijk voor diefstal van en/of schade aan waardevolle spullen. Het in
ongerede raken of zoek raken van eigendommen is voor eigen risico van de leerling.
Vanaf de datum van inschrijving is de leerling lid voor 4 maanden. De overeenkomst loopt
stilzwijgend door. Alleen wanneer men langer dan 4 maanden lid is, kan er 1 maand van tevoren
worden opgezegd.
De overeenkomst eindigt indien de leerling dit schriftelijk meedeelt aan de karateschool en het
lesgeld voor de lopende termijn is voldaan.
Lesgeld wordt, per automatische incasso, vooraf geïnd aan het einde van iedere maand op
bankrekeningnummer NL68 RABO 0310609321 t.n.v. St. Wado Ryu Shin Chi Do
Niet tijdige betaling van lesgeld kan uitsluiting van de lessen tot gevolg hebben. De kosten
gemaakt door de karateschool ten gevolge van het niet tijdig betalen komen voor rekening van de
leerling.
Lesgeld dient ook te worden betaald als, om welke reden dan ook, niet aan de lessen kan worden
deelgenomen tenzij hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan de karateschool en deze
middels een verklaring toestemming heeft gegeven.
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