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Huishoudelijk reglement 

 

• Ieder dient, alvorens hij of zij de Dojo betreedt, lid te zijn van Satori v.z.w., en volledig in orde te zijn met de 

verzekering. 

 

• Snoep, drank en rookwaren zijn ten strengste verboden in de Dojo, tevens dient het gebruik van make-up, 

reukwaren e.d. vermeden te worden in de Dojo. 

 

• Een minimum aan persoonlijke hygiëne is vereist alvorens de Dojo te betreden, tevens verwijdert men alle 

sieraden. 

 

• Men betreedt of verlaat de Dojo nooit zonder toelating van de verantwoordelijke. 

 

• Er worden geen vreemde of persoonlijke voorwerpen in de Dojo binnengebracht zonder voorafgaandelijke 

toestemming van de verantwoordelijke. 

 

• Men groet alvorens de tatami te betreden. Tevens dient steeds de volledige en zuivere kledij gedragen te worden. 

 

• Tijdens de beoefening en gedurende de trainingen bewaart men de grootste stilte en tucht in de Dojo, en zeker op 

de tatami. 

 

• Men voert enkel die technieken uit welke door de lesgever werden opgedragen of getoond. 

 

• Men nodigt zijn of haar partner (uke) uit door een groet en besluit met een groet. 

 

• Bij een ongeval dient de verantwoordelijke, uiterlijk binnen de twee uur na het ongeval, verwittigd te worden. 

 

• Na een ongeval dient een medisch getuigschrift overhandigd te worden aan de verantwoordelijke, alvorens de 

Dojo te betreden. Dit getuigschrift dient te vermelden dat men 100 % geschikt is om terug deel te nemen aan de 

jujutsu trainingen. 

 

• Indien men geen 100 % geschikt is wegens ziekte of ongeval mag men de tatami niet betreden. 

 

• Alvorens lid te kunnen worden dient men bij het inschrijvingsformulier een medisch getuigschrift te voegen 

waarin duidelijk vermeld wordt dat men geschikt is om actief jujutsu te bedrijven. 

 

• Het lidgeld dient vooraf, volledig te worden betaald, alvorens men actief kan deelnemen. 

 

• De lidgelden worden ontvangen voor een vastgestelde periode en zijn onder geen beding terugvorderbaar. 

 

• De Dojo is verboden voor huisdieren. Bezoekers worden enkel toegelaten mits toelating van de verantwoordelijke. 

 

• Bij betaling van het lidgeld gaat iedereen akkoord met deze reglementen. 
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