Regulamin przeprowadzania egzaminów w Modern Ju-Jitsu Polska
1. W Modern Ju-Jitsu nauczanie przebiega według klasyfikacji w stopniach zaawansowania
technicznego.
2. Każdy ćwiczący, odbywając określoną liczbę zajęć treningowych i opanowując wymaganą gamę
technik, ma prawo do sprawdzenia swoich umiejętności w czasie egzaminu kwalifikacyjnego.
3. Udział w egzaminach jest autonomiczną decyzją ucznia, a w przypadku osób niepełnoletnich
również jego rodziców lub prawnych opiekunów.
4. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu decyduje trener/ instruktor prowadzący zajęcia w sekcji/
klubie.
5. Na stopnie DAN może zdawać wyłącznie osoba pełnoletnia.
6. W przypadku zaliczenia egzaminu uczeń uzyskuje kolejny stopień uczniowski KYU lub mistrzowski
DAN.
7. Potwierdzeniem zaliczenia egzaminu na kolejny stopień KYU lub DAN jest certyfikat i wpis w BUDOPASS.
8. Stopnie wtajemniczenia 10 – 1 KYU i 1 – 6 DAN można uzyskać wyłącznie poprzez zaliczenie
egzaminu technicznego.
9. Nie ma możliwości zdawania na jednym egzaminie na dwa i więcej stopni. Wyjątek stanowią
sytuacje:
1) uczeń nie przystąpił do ostatniego egzaminu z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych,
2) uczeń weryfikuje stopień/nie/ uzyskany/e/ w innej federacji.
10. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu w w/w przypadkach podejmuje Dyrektor Techniczny MJJP.
11. Egzaminy przeprowadza wyłącznie Dyrektor Techniczny MJJP.
12. Opłata egzaminacyjna wnoszona jest na konto Stowarzyszenia nr: 42 1140 2004 0000 3102 7966
2780 – z opisem „opłata egzamin + imię i nazwisko zdającego/ej”.
13. Opłata egzaminacyjna winna być wniesiona na minimum tydzień przed datą egzaminu.
14. Opłata za egzamin wynosi:
Na stopnie KYU:
1) dla dzieci i młodzieży 6 – 15 lat – 50 zł,
2) dla młodzieży „+” 15 lat i dorosłych – 100 zł,
Na stopnie DAN:
3) dla dorosłych – 350 zł.
15. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczeń otrzymuje:
1) przy pierwszym egzaminie – certyfikat, biały pas, naszywkę na pas MJJP, belkę do umieszczenia
na pasie, BUDO – PASS,
2) przy kolejnych egzaminach – certyfikat, pas (jeżeli zmiana stopnia wiąże się ze zmianą koloru
pasa), belkę do umieszczenia na pasie (jeżeli zmiana stopnia wiąże się ze zmianą liczby belek),
3) przy egzaminie na 1 DAN – certyfikat, pas z naszywkami oznaczającymi uprawianą sztukę walki,
stopień, imię i nazwisko posiadacza, czarną bluzę obszytą naszywkami MJJP.
16. Na minimum tydzień przed pierwszym egzaminem uczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich jego
rodzice lub prawni opiekunowie, zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi deklarację
członkowską MJJP i zgodę na wykorzystanie wizerunku.

