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Karate-club Sei-To-Do
Inschrijfformulier
Ondergetekende:
Voorletters:.....................Naam:.............................Achternaam:.................................
Geboorte datum:.....................................Telefoon:......................................................
Adres:..........................................................................................................................
Postcode/Plaats:.........................................................................................................
E-mail adres:...............................................................................................................
o Schrijft hierbij in voor het lidmaatschap bij bovengenoemde vereniging
o Schrijft diens kind in voor lidmaatschap bij bovengenoemde vereniging
Naam:..................................... Geboorte datum:.........................................................
Eventuele gezondheidsproblemen en of medicijngebruik: ........................................
....................................................................................................................................
En verklaart, dat hij/zij zich zal houden aan onderstaande bepalingen.

‘Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd 
mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vecht- 
technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn  
aan de code belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

• Het lid de eer van het karate nooit zal schaden, doch alleen zal bevorderen.
•  De ingeschrevene verklaart, dat uit medisch oogpunt geen bezwaar bestaat tegen het uitoefenen van  

de karatesport, en vemeld op dit formulier als er sprake is van een ziekte en/of medicijngebruik.
•  Voor ongelukken (hoe ernstig ook) tijdens training, wedstrijden of demonstraties, zal niemand  

aansprakelijk gesteld kunnen worden, ook is het lid verplicht enige gezondheidsproblemen  
(eventueel acuut ontstaan) toe te lichten aan de trainers.

•  De club is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoek raken of beschadigen van persoonlijke  
eigendommen.

•     Het is verboden ten eigen bate lessen te geven zonder toestemming van een bevoegde.
• Lidmaatschap is minimaal 6 maanden. Opzegtermijn is een maand vooruit en kan uitsluitend schriftelijk.
• Vakanties, officiële feestdagen, evt. gemiste lessen moeten worden doorbetaald.
• Verklaart op de hoogte te zijn van de gedragsregels uitgereikt bij dit formulier en zich hier aan te houden.
•  Het lesgeld bedraagt ................euro per kwartaal (3 maanden) en dient vooruit te worden voldaan, dit kan 

uitsluitend via de bankrekening van karate club Sei-To-Do (bankrekening nummer151.370.362 Rabobank 
Eindhoven) onder vermelding van naam en de betreffende periode.

•  Het inschrijffgeld bedraagt 10,00 EURO en zal per kas bij inname van dit formulier worden voldaan.

Datum:........................................

Handtekening:..................................................................
(minderjarige: door ouder of voogd).
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Gedragsregels voor het lid
• Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
•  Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt 

zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
• Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
• We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
•  Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te 

voorkomen.
•  Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel 

afgeplakt.
•  Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een 

verbod.
•  Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt 

niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
•  Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden  

aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.  
Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

•  Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal 
en tijdens de lessen.

• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
• Je bent bij de training minimaal 10 a 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie / vereniging.
• Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels.
• De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
•  Voor ongelukken (hoe ernstig ook) tijdens training, wedstrijden of demonstraties, zal niemand  

aansprakelijk gesteld kunnen worden, ook is het lid verplicht enige gezondheidsproblemen  
(eventueel acuut ontstaan) toe te lichten aan de trainers.

Gedragsregels voor de trainer
De trainer:
•  Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders en brengt leden passie bij voor de sport 

en ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
•  Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen en zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van 

gebruikte materialen.
• Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
• Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
• Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau en heeft aandacht voor fair play.
• Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden.
•  Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon.
• Ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan.
• Zorgt er voor de huis-gedragsregels voor de leden na geleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid
De ouder:
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
• Zorgt ervoor dat zoon / dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Ziet er op toe dat zoon / dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Spreekt zoon / dochter aan op eventueel wangedrag.


