Shin tai ryu

心泰流

Deelname en bezoek bepalingen (Dojo bepalingen).
a. De Dojo bepalingen zijn van kracht voor deelnemers en bezoekers van de oefenruimte (Dojo) en percelen.
b. U brengt een bewijs mee van uw huisarts dat u kunt deelnemen aan de stages of activiteiten of u verklaart dat u gezond
bent. Tevens brengt u een kopie van uw paspoort mee met op de achterzijde uw handtekening. U vult het inschrijfformulier
volledig in. U betaalt de inschrijfbijdrage. Bij aanmelding brengt u de genoemde zaken mee en geeft deze aan de
Hoofdmeester. Na acceptatie door de hoofdmeester bent u deelnemer voor een proeftijd van 6 maanden die kan overgaan in
het aspirant leerlingschap van de Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie.
c. U, de meerderjarige of ouder of voogd, welke optreedt als deelnemer neemt deel aan de activiteiten op geheel eigen risico
en ziet op voorhand af van smartengeld, onkosten, vergoedingen en/of dergelijke.
d. Het bestuur of organisatie, Hoofdmeester en Familiehoofd nemen geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
van deelnemers bij ongevallen en schade in welke zin dan ook.
e. U houdt zich aan de instructie van de docent en/of Hoofdmeester.
f. De (stage-)bijdragen worden geïnd bij vooruitbetaling per termijn (half jaar), in de 1e week van september en 2e week van
februari. U betaalt in gesloten couvert met vermelding van de oefenbijeenkomsten en uw naam (Japanse methode).
g. Dat u (tijdens de oefenbijeenkomsten/stage/les) de mat en Dojo niet zonder noodzaak en kennisgeving aan de docent
betreedt of verlaat.
h. U traint na de proeftijd normaliter in een zwarte/blauwe jas (uwagi), zwarte/blauwe broek (zubon), witte band (obi) en bij een
Meester-graduatie een donker blauwe of zwarte formele geplisseerde broekrok (hakama).
i. Op feestdagen en schoolvakanties worden er geen stages gegeven.
j. Verzuimde stages kunnen in onderling overleg (indien mogelijk) ingehaald worden. Reeds betaalde (stage-) bijdragen
worden niet gerestitueerd.
k. Alleen bij ernstige ziekte of ongeval worden de stagebijdragen onderling geregeld (bewijs van ziekte of ongeval van de
huisarts is noodzakelijk).
l. Verzuimde stages en vakanties moeten doorbetaald worden. Elke deelnemer heeft een opkomstplicht van 80% van het
aantal te volgen oefenbijeenkomsten.
m. U plaatst of draagt geen scherpe voorwerpen op de mat.
n. Dat u de kleedruimten, oefenruimte (Dojo) en/of erf/ tuin niet betreedt als u niet aan de activiteiten deelneemt of geen
toestemming heeft.
o. Dat u de Dojo niet bevuilt of vernielingen aanbrengt. Schade door u veroorzaakt moet door u vergoed worden.
p. Dat u geheel verzorgd aan de stages deelneemt.
q. Dat u tijdens de stages rust en stilte betracht en geen onnodige gesprekken voert, roken, dragen van schoenen en het
aanbrengen van stoffen in het haar is verboden.
r. Het is verboden een ander graduatiekenmerk te dragen dan waar men volgens de Shin tai ryu graduatie bepalingen recht op
heeft.
s. Dat u de naam van de leergang niet in diskrediet brengt.
t. De technieken, tactieken en leerstellingen etc. van de Shin tai ryu zijn uitsluitend voor persoonlijke zelfverdediging
en beoefening hiervan uitsluitend in Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie verband.
u. De Shin tai ryu verbiedt iedere persoon of deelnemer, die niet de daartoe door de Shin tai ryu (- ha) Stichting verleende
bevoegdheid bezit, het instrueren van technieken, tactieken en leerstellingen aan personen of organisaties buiten de leergang.
De aangegane verplichting vervalt niet bij beëindiging van het deelnemerschap van de Shin tai ryu-ha Stichting of organisatie.
v. De Dojo is niet een openbare gelegenheid, maar is op de eerste plaats bestemd voor de beoefening van de Shin tai ryu Bu
jitsu (krijgskunsten) door de Hoofdmeester of Familiehoofd van deze familiaire leergang. Andere mensen kunnen na
toestemming van de
Hoofdmeester gebruik maken van de Dojo (deelnemers) en deelnemen aan de oefeningen.
w. Iedereen die gebruik maakt van de aangeboden accommodatie heeft deze voor gebruik geïnspecteerd en als zodanig
geaccepteerd.
x. Bij inschrijving (tot deelnemer) gaat u akkoord met alle statuten, reglementen en regels. Deze liggen ter inzage op het
secretariaat en in de dojo.
y. Beëindiging van de activiteiten geschiedt door schriftelijke opzegging een maand voor beëindiging, aan het bestuur of
Hoofdmeester.
z. In alle gevallen waarin de statuten, reglementen en regels niet voorzien beslist het familiehoofd.
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