
KARATE TEAM UTRECHT 
Aangesloten bij de Karate-Do Bond Nederland en NOC NSF.  

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. 

 

Karate Team Utrecht behoud het recht om tussentijds dit document te wijzigen. 

Regels clubactiviteiten en examens 

Om de clubactiviteiten en examens zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij de volgende regels voor 

alle leerlingen en betrokkenen van Karate Team Utrecht. 

Beeldmateriaal  

Omdat wij willen uitsluiten dat niet iemand ongewenst op beeldmateriaal verschijnt hanteren wij de 

onderstaande regels als je deel wilt nemen aan interne clubactiviteiten en examens van Karate Team Utrecht. 

1) Voor, tijdens en na activiteiten en examens wordt er beeldmateriaal gebruikt om het evenement te 

promoten. 

2) Tijdens clubactiviteiten en examens worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s worden na 

afloop gepubliceerd en eventueel gebruikt voor de communicatie van een volgend clubactiviteit of 

examen. 

3) Tijdens activiteiten en examens is het toegestaan om beeldmateriaal te maken door aanwezigen.  

Wanneer je niet akkoord gaat met bovenstaande punten, dan is het deelnemen aan clubactiviteiten en 

examens helaas uitgesloten. 

Persoonsgegevens 

 Naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, gewicht, onderdeel, lengte, kleur band, noodnummer, 
medische informatie en e-mail.  

 
1. Bovenstaande gegevens worden verzameld bij inschrijving voor een clubactiviteit en of examen. Deze 

gegevens worden gebruikt om leerlingen te informeren rondom de betreffende activiteit. Na de 
activiteit zullen deze gegevens buiten de op computer opgeslagen document (back-up) worden 
vernietigd. Deze kan alleen worden ingezien door de beheerder van dit document. 

2. Bovenstaande gegevens kunnen worden gedeeld met de Karate Team Utrecht organisatie 
(vrijwilligers) tijdens het betreffend activiteit. Er wordt zorgvuldig met gegevens omgegaan. 

 

Embleem 

1) Tijdens clubactiviteiten en examens is het verplicht om een Karate Team Utrecht embleem te dragen 

op je Karatepak.  

 

Gedrag tijdens activiteiten en examens 

1) Bij deelname aan clubactiviteiten en examens verwachten wij een sportieve en positieve houding. 

2) Toon respect voor de organisatie, begeleidingsteam (vrijwilligers).  


