……………. , dnia ………………..
(miasto)

Imię: ……………………………..…………………
Nazwisko: ………………………………………..
Tel.: …………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………..

ZDJĘCIE

Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
i mojego wizerunku przez administratora – MB&WT Marcin Błaszak z siedzibą w
Warszawie (ul. Deotymy 11/13 m. 35 01-407) oraz Fundacja Wing Tsun Kung-Fu
Polska (KRS 0000747863), tel.: +48 503 493 699 w celach marketingowych,
informacyjnych, promocyjnych i administracyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem
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.
L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016
Przyjmuję również do wiadomości, iż moje dane osobowe znajdujące się
w posiadaniu administratora MB&WT Marcin Błaszak z siedzibą w Warszawie
mogę w każdej chwili usunąć, zmodyfikować bądź ograniczyć w zakresie ich
przetwarzania.

…………………………….
podpis

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH

1. PRZYCHODŹ NA TRENINGI PUNKTUALNIE
Punktualność jest oznaką grzeczności oraz szacunku, spóźniając się okazujesz lekceważenie oraz przeszkadzasz w ćwiczeniu
innym.

2. ĆWICZ ZAWSZE W STROJU KLUBOWYM I OCHRANIACZACH
Jesteśmy szkołą Wing Tsun, dlatego też strój jest naszą wizytówką i wyróżnikiem jak nazwisko dla rodziny lub marka firmowa.
Używane przez nas ochraniacze nie tylko mają zapobiegać możliwości wystąpienia kontuzji, ale pomagają w przyswajaniu
sobie prawidłowych technik Wing Tsun. Dlatego właśnie uczeń w trakcie pierwszego pół roku nauki zobowiązany jest do
skompletowania stroju składającego się z: ochraniacza, koszulki oraz spodni klubowych. Do czasu skompletowania
oryginalnego stroju uczeń, ćwiczy w następującym ubraniu: biała koszulka (bez napisów!!!) oraz ciemne, najlepiej czarne
spodnie dresowe.

3. ZAWSZE ODDAWAJ UKŁON WCHODZĄC ORAZ WYCHODZĄC Z SALI
Sala treningowa jest miejscem, gdzie zdobywasz wiedzę. Dlatego też jest to miejsce szczególne. Oddając tradycyjny ukłon
pokazujesz, że szanujesz to miejsce, wiedzę, którą tu zdobywasz oraz ćwiczących w nim kolegów.

4. ZACHOWUJ DYSCYPLINĘ NA TRENINGU
Wing Tsun jest sztuką walki. Powstało w burzliwych czasach, kiedy umiejętność pokonania przeciwnika równała się przeżyciu.
Musisz zdawać sobie z tego sprawę oraz z tego, że techniki Wing Tsun nie powstały dla zabawy i mogą być bardzo
niebezpieczne. Od Twojego zachowania zależy zdrowie Twoje oraz kolegów, z którymi ćwiczysz.

5. ZACHOWAJ WŁAŚCIWĄ POSTAWĘ
Twoja postawa na treningu świadczy o Tobie oraz o Twoim podejściu do wiedzy, która chcesz poznać. Żucie gumy, skrzyżowane
na piersiach ręce, trzymanie ich w kieszeniach, czy przychodzenie na zajęcia w brudnym, niechlujnym stroju są oznaką braku
zainteresowania i lekceważenia. Musisz o tym pamiętać i swoją postawą szanować siebie, kolegów oraz wiedzę, którą chcesz
zdobyć.
Niedopuszczalne jest przychodzenie na zajęcia pod wpływem alkoholu czy narkotyków . W takim przypadku osoba zostanie
natychmiast wykluczona z klubu bez prawa powrotu!!!

6. ZWRACAJ SIĘ DO INSTRUKTORA Z SZACUNKIEM UŻYWAJĄC ZWROTU „SI-FU” LUB
„SI-HING”
Wing Tsun to nie tylko sztuka walki, ale tez część kultury pochodzącej z Chin. Ćwicząc Wing Tsun poznajesz jedno i drugie.
Wiedza, którą zdobywasz, ma ponad 300 lat i wymaga wiele trudu, żeby ją przyswoić. Dlatego też zwracaj się do instruktora
oraz „starszych” adeptów tradycyjnymi zwrotami SI-FU lub SI-HING/SI-JE (wym. si-dżi).

7. ZAWSZE DZIĘKUJ UKŁONEM ZA POPRAWIENIE BŁĘDÓW ORAZ UZYSKANE WSKAZÓWKI
Ukłon jest tradycyjnym podziękowaniem, nie mającym nic wspólnego z czołobitnością, ani z religią. Oddając ukłon pokazujesz,
że doceniasz poświęconą Tobie uwagę instruktora/asystenta, a nawet bardziej zaawansowanego ucznia.

8. NIE NOŚ BIŻUTERII PODCZAS ZAJĘĆ
Mając na sobie biżuterię, zwiększasz prawdopodobieństwo doznania kontuzji samemu lub spowodowania urazu u Twojego
kolegi. Nawet niechcący, kolczyk może zaczepić się o ubranie i rozerwać ucho. Podczas ćwiczeń biżuteria może również ulec
uszkodzeniu, dlatego noszenie jej podczas ćwiczeń jest absolutnie zakazane.

9. NIE ĆWICZ WALKI BEZ POZWOLENIA I NADZORU INSTRUKTORA
Ćwicząc techniki Wing Tsun, poznajesz ich zastosowanie, ale też powodujesz „zakodowanie” ich w systemie nerwowym, przez
co stają się intuicyjne (wykonywane praktycznie bez udziału świadomości). Jest to cecha jak najbardziej pożądana i pozytywna,
jeśli chodzi o walkę czy samoobronę. W przypadku sparingów, zwłaszcza gdy uczeń jest jeszcze niedostatecznie wytrenowany,
może być przyczyną kontuzji. Dlatego ćwiczenie technik walki czy sparingów może odbywać się wyłącznie za zgodą i pod
nadzorem instruktora.

10. ĆWICZ Z ENTUZJAZMEM I STARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJWIĘCEJ
Przychodząc na zajęcia, Twoim celem jest jak najlepiej poznać Wing Tsun Kung Fu. Żeby to osiągnąć, musisz ćwiczyć z
zaangażowaniem. Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał ale tylko wytrwałością i ciężką pracą można osiągnąć cel. Twoje
zaangażowanie wpływa pozytywnie na całą grupę. Wszyscy uczniowie obowiązkowo na zajęciach posiadają zeszyty i
podczas treningu sporządzają notatki.

11. STOSUJ TECHNIKI WALKI TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
Wing Tsun służy do walki i w tym celu został stworzony. Techniki te mogą być bardzo niebezpieczne. Musisz zdawać sobie z
tego sprawę. Dlatego techniki Wing Tsun wolno zastosować Ci tylko i wyłącznie do obrony siebie lub innych osób.
Niedopuszczalne jest stosowanie technik np. w celu popisania się.

12. ODNOŚ SIĘ Z SZACUNKIEM DO BRACI KUNG-FU ORAZ POMAGAJ MŁODSZYM I MNIEJ
ZAAWANSOWANYM
Szkoła Wing Tsun jest jak rodzina, ćwiczący są dla siebie „braćmi i siostrami kung-fu”. Tylko w dobrej atmosferze oraz przy
wzajemnej pomocy i szacunku możliwe są szybkie i efektowne postępy w opanowaniu wiedzy. Twoja postawa wobec innych
ćwiczących jest bardzo ważna, jeśli będziesz utrudniał koledze wykonanie techniki, on niczego się nie nauczy, a pewnie przy
najbliższej okazji utrudni Tobie. Ułatwiając mu przez np. „podkładanie się” spowodujesz, że będzie miał fałszywy obraz swoich
umiejętności. Dlatego też bądź naturalny i traktuj innych tak jakbyś chciał, by oni traktowali Ciebie.

13. NIGDY NIE NARAŻAJ WING TSUN NA ZŁĄ OPINIĘ
Ćwicząc Wing Tsun jesteś częścią rodziny kung-fu oraz częścią tradycji powstałej w XVII wieku w Klasztorze Shaolin. Swoim
zachowaniem, postawą, wypowiedziami dajesz świadectwo szacunku wobec ludzi, którzy włożyli bardzo wiele trudu, by ta
wiedza mogła trafić do Ciebie.

14. PŁAĆ SKŁADKĘ ZAWSZE DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
Uiszczane przez uczniów składki pokrywają koszty działalności szkoły takie jak: opłata za salę treningową, koszty związane z
reklamą (plakaty, ulotki, strona internetowa), inne koszty bieżące konieczne do funkcjonowania szkoły. Z uwagi na fakt, że
koszty te są rozliczane w systemie miesięcznym, opłata za treningi jest opłatą ABONAMENTOWĄ, pobieraną w systemie
miesięcznym do 10. dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma możliwości wprowadzenia
indywidualnej opłaty za trening i nie jest możliwe pomniejszenie jej w zależności od ilości treningów, na których Cię nie było.
Pomimo Twojej absencji szkoła funkcjonowała i przytoczone powyżej koszty trzeba było ponieść żebyś miał miejsce, do którego
mogłeś wrócić i dalej ćwiczyć. Dlatego też składka miesięczna jest OBOWIĄZKOWA.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI:
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem „ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT ZA NAUKĘ”, podpisanie go i przekazanie
instruktorowi prowadzącemu.

UBEZPIECZENIE I KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA:
Wing Tsun Kung-Fu jest sztuką walki, dlatego nawet pomimo wzorowego zachowania zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
ryzyko nabycia kontuzji wciąż istnieje. Jestem świadomy/a i akceptuję wszelkie ryzyko z tym związane, zobowiązuję się
bezwzględnie stosować do poleceń prowadzących zajęcia, oraz używania niezbędnego sprzętu ochronnego, zawsze kiedy
jest to konieczne. Zobowiązuję się do zorganizowania sobie we własnym zakresie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia,
dotyczącego kontuzji nabytych przeze mnie, a także jeśli to ja będę sprawcą/sprawczynią kontuzji innych osób, biorących
udział w zajęciach. Zobowiązuję się do informowania osób prowadzących zajęcia o moim stanie zdrowia, oraz że wiedzę
nabytą podczas zajęć będę wykorzystywał/a wyłącznie w sytuacjach zagrożenia mnie, lub osób z mojego otoczenia czyli w
takich, które wymagają użycia technik samoobrony.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach marketingowych, promocyjnych,
administracyjnych i informacyjnych przez firmę MB&WT Marcin Błaszak z siedzibą w Warszawie (ul. Deotymy 11/13 m. 35
01-407), tel.: +48 503 493 699 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 922 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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. L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016).
Przyjmuję również do wiadomości, iż moje dane osobowe znajdujące się w posiadaniu administratora – firmę MB&WT
Marcin Błaszak - mogę w każdej chwili usunąć, zmodyfikować bądź ograniczyć w zakresie ich przetwarzania.

W przypadku kontuzji lub niedyspozycji zdrowotnej uczeń niezwłocznie MUSI zgłosić taki fakt prowadzącemu
zajęcia.
W przypadku konieczności opuszczenia przez ucznia sali podczas zajęć, uczeń każdorazowo informuje o tym
prowadzącego.

ŁAMANIE POWYŻSZYCH ZASAD SPOWODUJE USUNIĘCIE Z KLUBU
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA ZAJĘĆ:



W imieniu osób niepełnoletnich podpis składa opiekun prawny.

ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT ZA NAUKĘ
1. Składka miesięczna stanowi opłatę ABONAMENTOWĄ, płatna jest do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
2. W przypadku braku zapłaty do 10. dnia każdego miesiąca składka miesięczna wynosi 20 zł więcej (do wysokości stałej
składki miesięcznej danej szkoły należy automatycznie doliczyć 20 zł);
3. Żadna opłacona należność za:
a. zajęcia miesięczne
b. lekcję prywatną
c. seminarium
d. egzamin
e. dyplom
f. akcesoria treningowe (koszulki, spodnie, ochraniacze, uniformy)
g. obóz letni/zimowy
h. grupę zaawansowaną
lub jakiekolwiek wcześniej opłacone zajęcia nie podlega zwrotowi. Prosimy o przemyślane dokonywanie płatności;
4. Żadna uregulowana opłata nie podlega cesji na inną osobę, bądź osoby trzecie;
5. Okres wakacyjny oraz okres ferii zimowych, oraz każdy okres świąteczny, niezależnie, czy uczeń uczęszcza na zajęcia, czy
nie, podlega takiej samej opłacie, jak okres roku szkolnego. Zgłoszenie absencji na te okresy nie podlega zwolnieniu od opłaty
składki/składek miesięcznych;
6. Rezygnacja z zajęć, dłuższa (powyżej jednego miesiąca kalendarzowego) nieobecność lub przerwa w uczęszczaniu na zajęcia
powinny zostać niezwłocznie zgłoszone instruktorowi prowadzącemu. W przypadku niezgłoszenia nieobecności i powrocie na
zajęcia po dłuższym okresie, opłacie podlega cały okres absencji ucznia. Absencję należy zgłosić w formie pisemnej (sms lub
za pomocą poczty elektronicznej instruktora prowadzącego), najpóźniej do 1. dnia miesiąca kalendarzowego, w którym uczeń
zamierza złożyć rezygnację z zajęć (zgłoszenie nieobecności po 1. dniu miesiąca wymaga opłaty za ten miesiąc, uznanie
nieobecności dotyczy wtedy kolejnego miesiąca kalendarzowego).
7. Opłatę miesięczną można uiszczać w formie gotówkowej lub przelewem. Dane do przelewu dostępne są na stronie
www.wing-tsun.co, lub udostępniane przez instruktora prowadzącego na prośbę ucznia;
8. W szkołach Wing Tsun Kung-Fu Polska obowiązują WYŁĄCZNIE opłaty miesięczne za regularne zajęcia grupowe, nie ma
możliwości rozbicia opłaty na pojedyncze zajęcia;

Zasady zrozumiałem/am, zgadzam się na nie i zobowiązuję się do nich podporządkować.
Podpis (czytelnie):



W imieniu osób niepełnoletnich podpis składa opiekun prawny.

