
 
_______________  ________________________________ 
Podpis instruktora  Podpis studenta lub prawnego opiekuna 

Karta Ucznia 

Wing Tsun 
 

Imię :          
Nazwisko:                    

Data urodzenia: 
          

d d - m m - r r r r 

 

Adres  

    Ulica…   
Miasto   
Telefon   

E-mail 
……………………………………

…… 

 

 
Posiadany stopień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trenowane systemy walki /od kiedy Siu-Nim-Tau Chum-Kiu Chi-Sao 

 
Cel podjęcia treningów 

WT / rodzaj treningu ……………………………………… 

Notatki  
 

Mając na uwadze to, iż pomimo zachowania wszelkich reguł bezpieczeństwa w trakcie treningów Wing Tsun 

uczestnik może doznać kontuzji oświadczam, że: 

 

1. Lekarz zbadał mnie, zebrał ode mnie pełne i prawdziwe dane dotyczące mojego stanu zdrowia i na tej 

podstawie wyraził zgodę na podjęcie przeze mnie treningów Wing Tsun Kung Fu. 

2. Nie są mi znane inne przeciwwskazania, w tym szczególności zdrowotne, do podjęcia treningów, o 

których mowa w pkt. 1. 

3. Zobowiązuję się do nabycia we własnym zakresie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

4. Zostałem/-am pouczony/-a o wszystkich zasadach obowiązujących w sekcji Wing Tsun, w tym także o 

zasadach zachowania bezpieczeństwa na treningu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Nadto 

oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody innemu 

Uczestnikowi w trakcie treningu, a w przypadku wystąpienia kontuzji w trakcie uczestniczenia w 

treningu nie będę występował/ła z żadnymi roszczeniami wobec prowadzącego treningi, firmę ani 

wobec Stowarzyszenia, którego jest on przedstawicielem. 

5. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 

prowadzącego treningi, firmę, Polskie Stowarzyszenie Wing Tsun zgodnie z obowiązującym prawem.  



 
_______________  ________________________________ 
Podpis instruktora  Podpis studenta lub prawnego opiekuna 

Zasady obowiązujące w szkołach 

Leung Ting Wing Tsun 
 

 

 

1.Przychodź na treningi punktualnie. 

2.Ćwicz zawsze w stroju klubowym i ochraniaczach. 

3.Zawsze oddawaj ukłon wchodząc i wychodząc z sali treningowej. 

4.Zachowuj dyscyplinę na treningu. 

5.Na treningu nie krzyżuj rąk przed sobą, nie wkładaj ich do kieszeni, zabroniona jest także 

guma do żucia, alkohol oraz papierosy. 

6.Zwracaj się do instruktora z szacunkiem używając tradycyjnych nazw Sifu lub Sihing.  

7.Witaj instruktora tradycyjnym ukłonem. 

8.Zawsze dziękuj ukłonem za poprawienie błędów na treningu. 

9.Nie noś biżuterii oraz kolczyków podczas zajęć. 

10.Nie ćwicz walki bez nadzoru instruktora. 

11.Ćwicz z entuzjazmem i nigdy nie zapominaj technik. 

12.Stosuj techniki walki tylko w sytuacjach zagrożenia. 

13.Odnoś się do braci kung fu z szacunkiem a szczególnie pomagaj młodszym. 

14.Nigdy nie narażaj naszego stylu na złą opinię. 

15.Płać składkę zawsze do 10-ego każdego miesiąca. 

16.Jeżeli uczeń ma problem z instruktorem lub szkołą powinien skontaktować się z kwaterą 

główną. 

 

 

 

 

Zrozumiałem/-am zasady etykiety KWOON i zobowiązuję się do przestrzegania 

wszystkich jej punktów. 

 

 

 

Łamanie w/w zasad spowoduje usunięcie z klubu Wing Tsun kung Fu. 

 
 

 

 


