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Reglement Tae kwon do vereniging Kawarmala
•

Het Tae kwon do onderricht alsmede deelneming aan de Tae kwon do wedstrijden geschiedt
op eigen risico.

•

De vereniging zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijk en/of
geestelijk letsel.

•

Ieder lid is verplicht aan te sluiten bij de Tae kwon do Bond Nederland.

•

Lidmaatschap Tae kwon do vereniging Kawarmala: na volledige invulling en ondertekening
van het inschrijfformulier alsmede een bewijs van de sportkeuring inleveren bij het
secretariaat.

•

Het lid verplicht zich te handelen volgens de statuten, het huishoudelijk reglement van de
vereniging.

•

Na twee maanden afwezigheid zonder berichtgeving volgt automatisch uitschrijving als lid,
eventuele contributie blijft bestaan.

•

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per aangetekend schrijven aan het
secretariaat van de vereniging met inachtname van een termijn van een maand.

•

Kleding en uiterlijk: binnen één maand na de inschrijving dient het lid over te gaan tot een
aanschaf van een Tae kwon do pak.

•

Het dragen van het 'Kawarmala' embleem is verplicht.

•

Het lid dient zorg te dragen aan zijn persoonlijk hygiëne, zoals:
verzorgde uiterlijk, geknipte nagels, schoon lichaam,verzorgde Tae kwon do kleding.

•

Het dragen van sieraden, ringen etc. tijdens de les, is niet toegestaan.

•

Het lid is verplicht de juiste graduatie te dragen.

•

Het lid dient tien minuten voor de aanvang van de training aanwezig te zijn.

•

Het lid zal ten alle tijden de goede naam van de vereniging, alsmede van zijn leraren, hoog
houden.

•

Het gedrag van het lid buiten de vereniging dient van dien aard te zijn dat de goede naam
van de vereniging niet wordt aangetast.

•

Deelname aan wedstrijden en/of evenementen buiten T.B.N.-verband zijn in principe
verboden en dienen in ieder geval met het bestuur te worden overlegd.

