Žádost o členství ve škole
Wing Chun Kuen 1995
1. Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Trvalé bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kontakty (email, telefon)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Datum narození ………………………………………………………………… 5. Věděl/a jste o nás již dříve? …..........................................
6. Zkušenost z jiných sportů …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jak jste se o nás dozvěděli? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Co Vás nejvíce zajímá? Sebeobrana, zlepšení fyzické kondice, jiné:…………………………………………………………………………………..
9. Zdravotní stav …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Řád školy:
 Tvůj učitel – SiFu je jediné oslovení, kterým můžeš oslovit svého učitele – je to z čínské tradice používané oslovení pro osobního učitele kung fu
a používá se nejen při výuce, ale i při všech ostatních příležitostech. Pokud tě SiFu o něco požádá, bez komentáře jeho přání splň a buď rád, že si tě mezi
ostatními žáky všiml. SiFu je pro tebe nejvyšší autorita, proti jehož rozhodnutí není odvolání a nepřísluší ti, abys cokoliv z jeho jednání kritizoval či hodnotil,
ať před ním čí za jeho zády, dokud tě on sám k tomu nevyzve. Uvědom si, že ty jsi ten, kdo něco chce a podle toho se chovej. Buď v přístupu k SiFu vzorem pro
ostatní žáky.
 Výuka – Tak jako v jiných školách, ani v této nemůžeš jakkoliv ovlivňovat co, jak, kdy, jak často a proč tě SiFu učí či neučí. Wing Chun kung fu má pevnou
strukturu výuky a ty se ji nesnaž měnit. Vždy dobře sleduj a poslouchej, co se okolo tebe děje a povídá. Pilně cvič zadaný cvik tak dlouho
a jak nejlépe dovedeš, dokud ti nebude ukázán cvik další. Buď vděčný ostatním žákům (kung fu bratrům/ sestrám), že ti pomáhají a sám se snaž pomáhat
ostatním. Všichni se od sebe navzájem učíme – měj na paměti, že spolucvičící je tvůj partner, nikoliv soupeř. Motivuj ostatní, jdi příkladem a po cvičení vždy
partnerovi poděkuj! Respektuj všechny členy naší školy i učitele jiných bojových škol – nikdy je nepomlouvej. Pokud se nemůžeš dostavit na trénink, předem
se omluv. Když přivedeš na výuku nového žáka, vždy ho osobně představ SiFu a sám mu vysvětli, jak se má v jeho přítomnosti chovat. Jsi za nováčka
zodpovědný a veškeré následky za jeho nevhodné chování poneseš i ty. Na výuku přicházej vždy včas a v oficiálním cvičebním úboru, tj. bílé tričko, černé
kalhoty, sálová obuv, s sebou ručník, pití, chrániče na zuby a lapu. Na trénink přicházej čistý, s ostříhanými nehty, upravenými vlasy (pokud jsou dlouhé, musí
být sepnuty gumičkou), bez hodinek, náramků, řetízků, náušnic, piercingu, žvýkaček, nezapáchající, střízlivý a nezfetovaný.
Na trénink potřebuješ lapu, tu si co nejdříve objednej u SiFu!!!!
 Příspěvky na provoz školy – plať vždy včas a v plné výši. Ani nemoc, prázdniny či dovolená (nebo stovky dalších „výmluv“), nejsou pro nikoho důvodem
k vynechání zaplacení příspěvku. Přispíváš tím na chod celé školy a je tedy ve tvém nejvyšším zájmu, aby vše co nejlépe fungovalo
a SiFu se mohl plně věnovat jen výuce. Výuka probíhá nepřetržitě celý rok, a pokud tedy někdy vynecháš, je to pouze tvůj problém, můžeš si u SiFu domluvit
náhradní hodiny (náhradu však nelze odečíst od další platby). Pokud tři týdny vynecháš výuku bez omluvy, bude to pokládáno, že ses odhlásil a tvé peníze
propadnou ve prospěch školy, zrovna tak, jako když se odhlásíš před ukončením zaplaceného kurzu (vyjma závažného zdravotního stavu, doloženého
lékařským potvrzením o dlouhodobé cvičební neschopnosti - storno poplatek činí 50% ze zbývající hodnoty školného). Příspěvek je splatný vždy
k 10. v aktuálním měsíci.
 Při hrubém porušení školního řádu nebo nevhodném chování v prostorách a okolí školy budeš okamžitě vyloučen bez nároku na náhradu či vrácení příspěvku.
 Žákům se doporučuje –
1. Pojistit se proti úrazu

2.




Nastudovat si historii naší školy a stylu (vše najdeš na našem webu www.wingchun.cz). Případné dotazy a nejasnosti ti SiFu rád vysvětlí.
3. Nenechávat v prostorách školy oblečení, boty ani cokoliv jiného – za poškození či odcizení nejsme zodpovědni.
Dorost 13 – 18 let – je nutné do žádosti uvést kontakt na rodiče + den a čas, kdy budou navštěvovat tréninky (například pondělí 18:00 – 19:30)
a odevzdat přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
Členství ve škole je podmíněno zaplacením příspěvku a absolvováním lékařské prohlídky pro účely zjištění zdravotní způsobilosti k provozování bojového
sportu (pro nezletilé nutno doložit do 30 dnů od 1. tréninku).
Tréninku se můžeš zúčastnit jen ve zcela dobrém zdravotním stavu, případné indispozice je třeba hlásit SiFu na začátku tréninku. Stejně tak je třeba okamžitě
hlásit všechna zranění a případné škody vzniklé v průběhu tréninku a učinit zápis.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a rizika bojového sportu a tuto činnost provozuji na vlastní nebezpečí,
a že jsem seznámen/a s řádem a podmínkami školy, které jsou pro mě závazné.
Během tréninku mohou být pořizovány fotografie či videozáznam.
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM se zveřejněním fotografií/ videa na webových stránkách školy, v tisku nebo za účelem
propagace školy (i v případě souhlasu je možné konkrétní fotografii na Vaše požádání smazat).
Jméno a příjmení zákonného zástupce …................ …................ …………………………………………………………………………………………………
Datum: ……………………………………………………………………..

Podpis ………………………………………………………………………………..

