ŘÁD KLUBU
1. Každý žák musí chodit na výuku včas a odchází až po jejím skončení, nebo po dohodě s trenérem.
Pokud se opozdíme, sedíme v tichosti na okraji Dojo a čekáme na vyzvání trenéra, který vede hodinu.
2. Každý student karate vstupuje do Dojo vždy v Karategi - kimono a s obi –páskem. Vždy čistý a řádně
upravený.
3. Studenti se v Dojo a jeho okolí musí chovat důstojně a dodržovat etiku Karate-Do. Než vstoupíme
nebo opustíme Dojo, je správné uklonit se směrem k obrazu mistra. Ukláníme se i též při vstupu či
odchodu z tatami.
4. Student se snaží během výuky rozvíjet své schopnosti a trénovat s maximálním úsilím. Při tréninku
omezit mluvení na minimum. Konverzace by měla být na téma KARATE. Pokud si nevíte rady
technikou požádejte trenéra nebo vyspělejšího cvičence o vysvětlení. Vždy stůjte obličejem k trenérovi,
když mluví a vysvětluje. Ukloňte se před otázkou a ukloňte se a poděkujte, když dostanete odpověď.
Při cvičení nepodléhejte hrubostem a hádkám.
5. Je zakázáno nosit do Dojo potraviny a žvýkačky. Na nápoje je vyhrazeno místo na odkládání. Před
hodinou sundáme hodinky, řetízky, prstýnky a jiné ozdoby. Je zakázáno používat v Dojo mobilní
telefony! Jen trenér pokud je to nutné.
6. Studenti se musí chovat ohleduplně k vybavení Dojo a cvičebním pomůckám zakoupeným klubem a
nosit na výuku pomůcky určené trenérem.
7. Každý student udržuje pořádek v prostorách Dojo a jeho okolí. A nahlásí učiteli každé porušení řádu.
8. Každý student je povinen uhradit členské příspěvky včas, aby byl zachován bezproblémový chod klubu.
9. Respekt – Úcta
Úcta je základ vašeho vztahu s vašimi rodiči, sourozenci, partnerem, učiteli, spolužáky a všemi
ostatními, kteří vás v různých sociálních vrstvách ovlivňují a které ovlivňujete vy. Respekt
vytváří harmonické vztahy s ostatními, ale je stejně tak důležité respektovat sebe sama
10. Student se musí chovat tak, aby nepoškodil dobré jméno klubu tradičního karate Olomouc, tak
i jeho členů. Pokud tak nečiní, může být z klubu vyloučen!
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