Algemeen voorwaarden + Akkoord Privacy verklaring bij aansluiting Judo Club Samoerai
Aalter
1 ALGEMENE VOORWAARDEN ( REGLEMENT )AAN SLUITING.
Vooraleer men met judo start in Judo Club Samoerai Aalter, dient men akkoord te gaan met de
voorwaarden.
Indien u zich inschrijft in onze club gaat u automatisch akkoord met volgende richtlijnen.
1) Het bestuur behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren.
2) Het bestuur behoudt zich het recht een lid te ontslaan die zich niet gedraagt.
3) Elk lid dient zich te houden aan de regels van de club en federatie.
4) De kandidaat ontslaat de club van alle verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich voordoen in
de lokalen of er buiten.
5) Men dient altijd op tijd te komen, anders excuseert men zich bij de lesgever(s). indien men
meerdere malen niet kan komen, verwittig de club of trainer. Dit uit beleefdheid.
6) Men dient zich steeds te gedragen op de mat, dit naar lesgever en mede judoka’s .
7) De bijdrage tot de club omvat:
a. Jaarlijkse verzekering, Vlaamse Judo Federatie: deze verzekering dekt ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid, maar geen loonverlies. Verzekeringsgeld ( cash te
betalen) dient JAARLIJKS altijd samen met doktersattest binnen gebracht tegen de
15de van de maand dat lidkaart vervalt. VERVALDATUM terug te vinden op uw lidkaart
VJF, na die datum komen er 5€ extra kosten bij. Het lid mag de mat eveneens niet
meer betreden. Dit bedrag kan wijzigien door de VJF, waar wij aan gebonden zijn.
b. Jaarlijks lesgeld voor de club. Dient betaald te worden uiterlijk tegen 1 september.
Gebeurt deze niet, komt men niet op de mat vooraleer deze in orde gebracht is.
c. Bij laat tijdige betaling lidgeld komen er 5€ administratie kosten bij
8) De kledij dient steeds proper te zijn als men naar de les komt en deze wordt regelmatig
gewassen.
9) De kleedkamer dient men proper te houden en de lege flessen in de daarvoor voorziene
vuilnisemmer te werpen. Boetes worden vanuit de sporthal opgelegd en deze worden door de
persoon zelf betaald als men ziet dat men zich niet aan de regels houdt.
10) Men draagt steeds pantoffels om van de kleedkamer naar judo zaal te gaan ook als men de mat
verlaat doet men zijn pantoffels aan of anders zijn schoenen.
11) Voor deze die in het 1ste jaar middelbaar zitten en de les vroeger willen verlaten ( 21:00 ) op de
woensdag avond omwille van school ( groep + 13 jaar ) dient men schriftelijk toelating te hebben
van de ouders en deze af te geven in de club.
12) Voor wie judokamp of stage volgt verplicht deze te melden in de club dit uit beleeftijd.
13) De data terug te vinden op de website www.jcsamoerai.com vallen onder de wetgeving van
copyright. De inhoud hiervan mag enkel gepubliceerd worden door derden met de toestemming
van de club.
14) Bij start krijgt men aanwezigheidskaart die men iedere les moet mee brengen.
15) Bij verlies aanwezigheidskaart nieuw aankopen = 1€
16) Tijdens de les als men kijkt zet men zijn telefoon op stil uit respect voor de judoka’s anders
dient U het lokaal te verlaten, er wordt eveneens niet gedronken of gegeten naast de mat ( is
geen refter ).
17) Bij aansluiting krijgt ieder lid dubbel van reglement mee en tekent voor akkoord. Bij
aftekenen voor goedkeuring gaat U automatisch akkoord met privacy verklaring zoals op
volgende pagina meegegeven.

2 PRIVACY VERKLARING.
Bij lidmaatschap wordt eenmalig toestemming gevraagd voor de volgende zaken:
De judo club maakt steeds meer gebruik van de website als communicatie van foto en video
materiaal en vermelden van de naam op de website.
- Het vermelden van uw naam op internet of enig ander medium.
- Het publiceren van foto’s waarop u zich bevindt op internet of enig ander medium
- Het publiceren van video materiaal waarop u staat of zich bevindt op het internet of enig ander
medium
- Het bij houden van ledenlijst + fiche voor invullen graadverhogingen
- Het doorgeven van uw gegevens aan VJF voor verwerking inclusief aansluiting verzekering
- Het doorgeven van de gegevens aan de Gemeente voorverwerking ter controle ( ledenlijst )
- Het bij houden van de gegevens voor 20 jaar voor eventuele gelegenheden zoals huldigingen
- De gegevens worden buiten deze vermeld niet doorgegeven zonder toelating
- De judoclub maakt steeds meer gebruik van de website + facebook als communicatie middel
voor publicatie van foto’s en filmmateriaal en verslagen van wedstrijden. De website is een
algemeen toegankelijk medium, waar de informatie niet vrij vanaf gehaald kan worden
- Graag willen wij van iedereen weten of u wel of niet toestemming verleend voor publicatie van
foto en video materiaal evenals vermelden van de naam op website
- U wordt verzocht onderstaande strook in te vullen en de brief af te geven in de club bij bestuur
voor akkoord waar U een duplicaat van mee krijgt. EENMALIG. Ook terug te vinden op website.
______________________________________________________________________________
___________
U gaat automatisch akkoord met de voorwaarden als u zich aansluit.
Ik onder getekende ouder of voogd van,

.

.

,

verleen toestemming en ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven vermeld , zoals
publicatie van foto’s uitslagen en verder,
op datum van: .
naam van judoka ,

.
.

.

.

handtekening + naam van judoka of ouder indien minderjarig .

.
.

.

.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Judoclub Samoerai Aalter

______________________________________________________________________________
___________
Inlichtings fiche judoka
Naam :
Voornaam :
Geboorteplaats :

Geboortedatum :

Adres :

Beroep :

Tel. :

Nationaliteit :

Gsm. :
Email: ouders
Judoka:
Kyu graad datum:

Graadverhogingen van het lid:
Dan graad datum

6kyu

1ste dan

5kyu

2de dan

4kyu

3de dan

3kyu

4de dan

2kyu

5de dan

1kyu

6de dan
judoclub Samoerai Aalter

