SAIDGYM HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
SAIDGYM onderschrijft de erecode van de vechtsporten:
‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je
worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je
mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer,
loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of
titel dan ook.'
Het tonen van respect voor jezelf en anderen is één van de belangrijkste waarden binnen de
vechtsport. Leden zullen altijd respectvol met elkaar omgaan.
Leden van SAIDGYM zullen binnen en buiten de sportschool niet voor overlast zorgen
Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden
met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen
volwassenen in een kleiner formaat.
Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de
sportaccommodatie.
Van iedereen die de Nederlandse taal spreekt wordt verwacht deze ook te spreken binnen
de sportschool
We discrimineren niet op grond van afkomst, geloof, sekse, seksuele geaardheid, politieke
overtuiging etc.
Hygiëne is erg belangrijk, de zaal mag alleen met schone sportkleding en schoenen betreden
worden. Deelnemers aan de lessen hebben altijd schone voeten en gekipte nagels.
Sieraden, piercing e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden
verwijderd, dan wel afgeplakt.
Leden zijn verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve
invloed hebben op de beoefening van de sport.
Sparren mag uitsluitend onder begeleiding van de trainers
SAIDGYM is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/ of vermissing van persoonlijke
eigendommen van leden
Klachten en/ of ongeregeldheden worden direct bij de aanwezige trainers gemeld, deze
zullen direct gezamenlijk opgelost worden.
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SAIDGYM heeft een vertrouwenspersoon, leden kunnen als ze zich tot de
vertrouwenspersoon willen wenden contact opnemen met:
Naam: ASSIA ELFEKRI ( Sociaal verpleegkundige )
Email: vertrouwenspersoon@saidgym.be
Leg gebruikte materialen altijd op de plek terug waar ze horen!
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is
verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van SAIDGYM als die van de
leden
Maak niet langer gebruik van materialen en toestellen dan nodig en ga op een juiste wijze
met de materialen om
Het gebruik van alcohol en drugs is voor en tijdens de les verboden op straffe van
verwijdering uit de les. Het gebruik van alcohol en drugs is in de sportschool niet toegestaan.
Het gebruik van doping en andere stimulerende middelen is verboden. Wie op doping
betrapt wordt zal zelf de gevolgen moeten dragen.
Indien men achter loopt met het lidgeld mag er niet getraind worden.
We volgen instructies van instructeurs en ander personeel onverwijld op.

Dit document wordt in tweevoud opgemaakt zodat de sporter of ouder/voogd van de
sporter een kopie krijgt die door hem of haar zal ondertekend worden als bewijs dat ze het
huisreglement gelezen hebben en de regels en reglementen van de club zal respecteren.
Indien de sporter de regels van de club niet respecteert, heeft de club het recht om de
sporter te schorsen en of de samenwerking stop te zetten.
De sporter kan allen tijden zijn samenwerking stop zetten mits bericht via mail of schrijven.
De lidgelden die betaald zijn worden niet terug betaald mocht de sporter zijn samenwerking
willen stoppen.

Datum: ………../……../………..
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Handtekening: Sporter/ouder/voogd
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