ANHEMBI TÊNIS CLUBE
KARATÊ

REGULAMENTO PARA AS AULAS DE KARATÊ
1. Cabe ao Professor determinar em qual turma o aluno frequentará as aulas,
preferencialmente:
- Grupo I – dos 6 aos 12 anos. Das 18 às 19h
- Grupo II – dos 13 anos acima. Das 19 às 20h
2. A idade mínima para frequentar as aulas é de 6 anos completos ou a completar no
ano de ingresso.
3. Todos os participantes deverão estar com o atestado médico em dia ou apresentar o
mesmo em 30 dias.
4. O professor é quem determina a promoção de faixa, a convocação para eventos e
competições.
5. Cada turma terá no máximo 20 alunos. Aqueles que tiverem 3 faltas consecutivas (não
justificadas), perderão o direito a aula e passarão para a lista de espera
automaticamente.
6. Em caso de feriado prolongado, haverá agrupamento de turmas ou não haverá aula.
7. O aluno não pode entrar na sala e usar o tatame sem a permissão do professor.
8. A saída do aluno da aula só pode ser com a presença do responsável. Se o responsável
não puder ir buscar o aluno o mesmo deverá avisar antecipadamente ou mandar
autorização por escrito.
9. O Professor se responsabilizará pelo aluno somente no horário de aula. Ao término de
cada aula o aluno deve se retirar da sala.
10. Não é permitido aos convidados participarem das aulas.
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11. Vestimentas e Protetores
11.1 - É obrigatório o uso do Kimono branco de karatê.
11.2 - Para maior segurança nos treinos orientamos que todos usem luvas, no caso
especificas de karatê, hoje os protetores de mão utilizados são luvas azuis ou vermelhas.
11.3 - Não será permitido o uso de luvas de MMA.
Atualizado em abril 2017
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