Bad Boys BJJ clubreglement



Elke leerling die zich inschrijft, verklaart hierbij het onderstaand reglement van Bad Boys BJJ gelezen
te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.



De leerling verklaart de club etiquette gelezen te hebben en zich hieraan te houden
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Elke training begint en/of eindigt met een opstelling volgens graad en buiging naar de hoofdtrainer.
Kom niet te laat op de training. Indien je te laat bent wacht je buiten de tatami tot de hoofdtrainer
toelating geeft om de tatami te betreden.
Het is niet toegelaten zonder toestemming van de hoofdtrainer de tatami te verlaten.
Roken, kauwgom, eten of drinken is verboden op de tatami.
Nuttig geen alcoholische dranken voor en tijdens de training.
Draag geen schoeisel op de tatami en zorg dat je jiu-jitsu gi/ fightwear steeds proper is.
Draag geen juwelen of scherpe voorwerpen.
Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmetting en vervuiling van je partner en de
tatami te voorkomen.
Discipline is noodzakelijk, dus geen onnodig gepraat.
Behoud steeds respectvol gedrag binnen de sportschool. Beledigende taal wordt niet getolereerd.
Het verlaten van de tatami gebeurt rustig, dus niet al lopend.

De leden zijn 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig. Zo is er voldoende tijd om zich
om te kleden.



Om de begonnen training niet te verstoren wordt aan eventuele laatkomers gevraagd aan de rand
van de mat te wachten tot de trainer hen de toestemming geeft deel te nemen aan de training.



Elk lid draagt zorg voor zijn/haar persoonlijke hygiëne, dwz propere handen en voeten, geknipte
vinger- en teennagels, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, enz…



Het dragen van juwelen (ook piercings) tijdens de trainingen is verboden.



De contributie dient telkens voldaan te worden van zodra deze vervallen is indien men lid van Bad
Boys BJJ wenst te blijven.



De leerling verklaart nimmer misbruik te zullen maken van de bij Bad Boys BJJ aangeleerde
vechtsporttechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de sportschool.



Ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit in clubverband van Bad Boys BJJ (stages, training en
toernooien) zijn bij geldig lidmaatschap verzekerd voor lichamelijke letsels en moeten binnen de 24
uur aan de clubverantwoordelijke gemeld worden.



De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie
tegen Bad Boys BJJ en de lesgever wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg
van enig ongeval of letsel opgelopen op training of wegens diefstal of schade van in de sporthal
achtergelaten kleding of voorwerpen.



Leden die trainen in andere clubs (ongeacht welke vechtsport of krijgskunst) dienen dit mede te
delen aan de hoofdtrainer en vallen niet onder de verzekering van Bad Boys BJJ.



Bij deelname aan competities BJJ, grappling of eender welke andere vorm van grondvechten (ne
waza) zal dit exclusief gebeuren onder de naam Bad Boys BJJ.



Bij deelname aan trainingen, stages of competities BJJ dient er een Bad Boys BJJ patch op de gi
aangebracht te zijn. Leerlingen dragen een gordel overeenkomstig met de door de hoofdtrainer(s)
toegekende of erkende graad. Er wordt ten zeerste gemotiveerd om in Bad Boys BJJ club fightwear
te verschijnen (t-shirts, hoodies, rashguards,….)



Bij een podiumprestatie (toernooi, competitie,…) dient er altijd een naamvermelding van de
clubnaam + zichtbare podium foto/ medaille + clubpatch vermeld te worden op sociale media indien
een lid in aanmerking wil komen voor een vergoeding van zijn inschrijfgeld. Er wordt vooraf ook
gecommuniceerd met het bestuur als er een deelname is aan toernooien.
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Indien er niet aan een van deze voorwaarden voldaan wordt kan een lid niet in aanmerking komen voor
een vergoeding voor de verwezenlijkte sportprestatie.
1ste Plaats 100 % vergoeding toernooi inschrijfgeld. 2de Plaats 50 % vergoeding toernooi inschrijfgeld. 3de
Plaats 30% vergoeding inschrijfgeld toernooi.

Trainingslocaties die de clubnaam, kleuren en logo’s gebruiken worden vermeld op de
trainingsrooster.



De leden dienen in bezit te zijn van een blanco strafblad, indien dit niet het geval is moeten de feiten
tolereerbaar van aard zijn.



Leden die ambitie hebben om eigen trainingen, scholen of andere sportgerelateerde activiteiten te
organiseren, communiceren dit tijdig en gepast met het bestuur van Bad Boys BJJ. Er wordt niet
toegestaan in de regio van nabij gelegen Bad Boys BJJ trainingslocaties andere sportactiviteiten te
organiseren zonder toestemming van het bestuur.



Het lidmaatschap kan ten allen tijde opgezegd worden zonder teruggave van de volledige of
gedeeltelijke contributie, indien de leerling een inbreuk pleegt op de hierboven vermelde afspraken,
het teamgebeuren in het gedrang brengt of indien hij/zij door de hoofdtrainer niet meer geschikt
geacht wordt het onderwijs van Bad Boys BJJ te ontvangen.

Respecteer steeds deze regels, zodat iedereen in een gezonde en fijne clubsfeer kan
trainen. Overtredingen doe je op eigen risico.

Met sportieve groeten,
Het bestuur,
Siborgs Seppe - Bucovaz Rudy – Creemers Bart
Bad Boys Braziliaans Jiu Jitsu “clubreglement”, maart 2019

