JODARO GYM

GEDRAGS EN HUISREGELS
Jodaro Gym heeft als doelstelling om “met en voor” elkaar de kickboks sport te beoefenen op een
respectvolle wijze. Hierbij dient sportiviteit en plezier centraal te staan. Om dit vorm te geven
hanteren wij een aantal gedrag en huisregels. Wij gaan ervan uit dat elk lid en een ieder die de
sportschool betreedt zich houdt aan deze regels.
1. Respect voor elkaar. Wees sportief en behulpzaam in de sportschool. Vriendelijkheid en
positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de sportschool worden gewaardeerd.
2. Men dient gekleed te zijn in schone sportkleding. De sportkleding dient geschikt te zijn voor
de training/les die u gaat volgen. Voor de persoonlijke hygiëne geld, korte nagels en een
schoon/fris lichaam!
3. Men dient tijdens de trainingen/lessen handschoenen en scheenbeschermers te dragen die
door de sportschool/leraar goed bevonden zijn. Dit ter bescherming van u zelf en anderen.
4. Het dragen van bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje en een tok, is bij de
trainingen/lessen verplicht. (uitgezonderd van zaktrainingen).
5. Jodaro Gym behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze
dan ook, deelname aan een training te ontzeggen en direct het lidmaatschap te beëindigen
6. Elke vorm van agressie (geweld en intimidatie), discriminatie, ongewenste
intimiteiten, diefstal wordt niet geoorloofd. Er kan aangifte van worden gedaan en
aanleiding geven tot verwijdering van de sportschool.
7. Onze kleedruimten zijn toegankelijk voor alle leden. Wij verzoeken u daarom geen
waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. Jodaro gym is niet aansprakelijk
voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
8. In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Het gebruiken of in bezit hebben
van verdovende middelen incl. alcohol in de sportschool of voor aanvang van een
training is niet toegestaan.

Toepasselijkheid
Bij het betreden van de accommodatie, aanvaardt men de toepasselijkheid van ons algemene
regels en is men verplicht alle voorschriften en de aanwijzingen van medewerkers van Jodaro Gym
op te volgen.
Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden. Deze zijn te lezen op
de inschrijfformulieren van Jodaro Gym vermeld op de website.
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