Tenshin Aikido Global Polska (TAGPolska)

TAGPolska jest działalnością okołosportową, której celem jest nauczanie aikido wywodzącego się
z linii Tenshin. TAGPolska przynależy do międzynarodowego systemu edukacji Tenshin Aikido
Global, którego założycielem i Szefem Technicznym jest Jaime Calderon Sensei ze Stanów
Zjednoczonych, uczeń Stevena Seagala. Sensei Calderon trenuje Aikido od 1993 roku. Jest
głównym instruktorem Tenshin Dojo Chico California i West Sacramento. Sieć szkół Tenshin
Aikido Global obejmuje placówki w Nowej Zelandii, Hiszpanii, na Kubie, Wenezueli oraz w
Polsce.
Treningi w Polsce z ramienia TAG prowadzi Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, praktyk aikido od
2009r., zafascynowany przenikaniem się tych dwóch światów.
1. TAGPolska jest działalnością okołosportową nauczającą aikido,
2. Treningi TAGPolska przeznaczone są dla osób dorosłych i nastoletnich od 10 roku życia,
3. Udział w treningach jest całkowicie dobrowolny, a w przypadku osób niepełnoletnich
wymagane jest zaświadczenie rodziców / opiekunów o zgodzie na uczestniczenie ich
dziecka / podopiecznego w zajęciach,
4. Każdy ćwiczący, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, zobowiązany jest do
podpisania oświadczenia dotyczącego publikacji wizerunku swojego dziecka tylko i
wyłącznie na potrzeby klubu TAGPolska,
5. Każdy ćwiczący uczestniczy w treningach na swoją odpowiedzialność z pełną
świadomością swojego stanu zdrowia,
6. System edukacji proponowany przez TAGPolska obejmuje: nauczanie aikido linii Tenshin,
prowadzenie edukacji w zakresie świadomego funkcjonowania ciała i bezpiecznego
treningu,
7. Treningi organizowane są w oparciu o grafik obowiązujący na dany rok kalendarzowy
umieszczony na stronie internetowej TAGPolska (www.tenshinaikido.pl),
8. Szkolenie i wymagania egzaminacyjne, które otrzymuje każdy ćwiczący, określa Szef
Techniczny TAG Jaime Calderon,
9. Egzaminy prowadzone są po opanowaniu przez ćwiczących określonego poziomu
wyszkolenia zgodnie z wymaganiami Tenshin Aikido Global,
10. Członkostwo w klubie TAGPolska zostaje przyznane po wypełnieniu deklaracji
członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i podpisaniem regulaminu,
11. Osoba wstępująca do klubu TAGPolska podpisuje zobowiązanie członkowskie na okres 12
miesięcy. Po upływie tego okresu członkostwo automatycznie przedłużone zostaje na czas
nieokreślony, chyba, że przed końcem 12 miesiąca na adres wskazany klubu wpłynie
pisemna rezygnacja z członkostwa. (należy podać imię i nazwisko),
12. W ramach wybranej składki członkowie klubu mają prawo do uczestniczenia w zajęciach,
które ta składka obejmuje oraz we wszystkich imprezach TAGPolska (o ile nie są one
dodatkowo płatne),
13. Osoba zapisująca się do TAGPolska w 2 połowie miesiąca kalendarzowego ma prawo do

50% zniżki w opłacie za pierwszy miesiąc,
14. Koszt uczestnictwa w zajęciach określany jest co roku, wpłat dokonuje się na konto 21 1160
2202 0000 0002 0919 5670 do piątego dnia kolejnego miesiąca, podając imię i nazwisko
wpłacającego oraz miesiąc opłaty.
15. Każdy członek klubu TAGPolska zobowiązany jest do terminowego opłacania wybranej
przez siebie składki członkowskiej przez cały okres przynależności klubowej,
16. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (2 miesiące lub więcej) możliwe jest
opłacenie składki podtrzymującej
w wysokości 50% najniższej składki miesięcznej.
Wysokość składki znajduje się w tabeli opłat. W uzasadnionych przypadkach istnieje
również możliwość terminowego zawieszenia członkostwa (na nie krócej niż 3 miesiące),
przy czym składka członkostwa nie ulega zwrotowi za okres zawieszenia. Wymaga to
osobistego ustalenia.
17. Instruktor prowadzący trening lub inna osoba wskazana przez prowadzącego upoważniona
jest do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nie
opłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku zaległości 2
miesięcy – z odmową udziału w zajęciach do czasu uiszczenia zaległych kwot.
18. W ciągu 12 miesięcy od zapisania się do klubu opłata członkowska pozostaje niezmienna,
nawet jeśli w tym czasie opłaty uległy zmianie. Po tym okresie, chcąc kontynuować
przynależność klubową, należy zweryfikować opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem
dostępnym na stronie www.tenshinakido.pl .
Rezygnacja z członkostwa TAGPolska:
19. Zrezygnować z członkostwa można w okresie 2 miesięcy od daty zapisania się do klubu.
Rezygnacja musi być dostarczona do klubu najpóźniej ostatniego dnia miesiąca i wchodzi w
życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. Opłata za miesiąc w którym nastąpiła
rezygnacja nie podlega zwrotowi. Po upływie tego okresu zrezygnować można dopiero
przed końcem 12 miesiąca od chwili zapisania się lub w terminie późniejszym z
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Obowiązuje rozliczenie w miesiącach
kalendarzowych (nie od daty do daty).
20. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk
instruktora lub przez e:mail do biura klubu na adres info@tenshinaikido.pl (za
potwierdzeniem zwrotnym),
21. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi
podlegają osobnym uzgodnieniom. W sytuacjach trudniejszych prosimy o kontakt z biurem
klubu.
Kilka słów dotyczących procesu treningowego:
W dojo (miejsce nauczania aikido) wszyscy jesteśmy równi bez względu na stopień wyszkolenia
czy płeć. Ćwiczymy z radością, cierpliwością i w skupieniu. Od tego zależy bezpieczeństwo nas
wszystkich oraz efektywność nauczania. Podczas treningów zalecana jest cisza. W dojo obowiązują
zasady określone przez etykietę szkół aikido (ukłony, jako oznaka szacunku dla Twórcy aikido oraz
współćwiczących, odpowiedni ubiór, higiena 2
ciała) oraz powszechnie uznane zasady dobrych manier, za ich przestrzeganie będę bardzo
wdzięczny. Poprzez swoje doświadczenie i technikę staram się zaszczepić ideę nieustannej pracy
nad sobą, ciągłego doskonalenia się i przezwyciężania własnych słabości bez elementów
powszechnej obecnie rywalizacji. Sekretem Aikido jest harmonia i wzajemne zrozumienie.
Zapraszam z serca wszystkich, którym bliskie jest poznanie siebie, zmiany, na które są otwarci, a
przede wszystkim aikido, które wprowadzi wiele nowego w Wasze życie.
Bartłomiej Gajowiec, kontakt: 602 786 988, e mail: info@tenshinaikido.pl Warszawa, 2018r.

