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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UKS Dojo Sobótka 

Dane personalne zawodnika/zawodniczki: 

1.Imięi Nazwisko:……………………………………………………………………………… 

2. Data Urodzenia:……………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………. … 

4. Telefon do rodzica:………………………………………………………………………...… 

5. Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

 

  ZGODA I OŚWIADCZENIE  

1. Wyrażam zgodą na uczestniczenie mojego 

dziecka………………………..……………………………………… w zajęciach judo 

prowadzonych przez UKS Dojo Sobótka. 

2. Akceptuję regulamin klubu oraz regulamin opłat i składek.  

3. Akceptuję formę rezygnacji z zajęć podaną w regulaminie klubu. 

4. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do uprawiania sportu.  

5. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku odpowiedniego ubezpieczenia NNW  

6. Zgadzam się na publikowanie na stronie www.judosobotka.pl  oraz na klubowym 

Facebook’u zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka z zawodów, treningów i obozów itp. 

 

DATA…………...     PODPIS:………………………………………..  

REGULAMIN CZŁONKOWSKI UKS DOJO SOBÓTKA 
1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich po odbyciu 

jednych próbnych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, 

zgodę i oświadczenie rodziców oraz podpisany regulamin opłat.  

WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYDRUKOWANIA W ZAKŁADCE DO POBRANIA 

na www.judosobotka.pl   

2. Po okresie próbnym miesiąca każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu stroju do judo 

(nie stroju do karate - strój do judo ma fakturę tak zwanej plecionki, a pas też musi mieć 

odpowiednią grubość - prosimy o konsultację z trenerem przed zakupem)  

3. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno- 

informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i 

obowiązkach uczestnika zajęć. 

2. BEZPIECZEŃSTWO: UKS Dojo Sobótka jest organizacją społeczną działającą jedynie 

dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. W swojej działalności dysponuje ograniczonymi 

środkami finansowymi, pochodzącymi od darczyńców. W związku z tym, Klub nie jest 

ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Wszyscy uczestnicy zajęć 

judo obowiązkowo powinni mieć ważne badania sportowo- lekarskie zezwalające na 

uczestnictwo dziecka w tej formie aktywności fizycznej. Badania tego rodzaju są niezwykle 

istotne, ponieważ pozwalają precyzyjnie ocenić stan zdrowia dziecka, w szczególności pod 

kątem jego możliwości fizycznych do uprawiania judo, a niejednokrotnie są jedyną okazją do 

wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie np. wad serca. Za stan zdrowia 
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dziecka odpowiadają opiekunowie prawni, którzy na podstawie aktualnych badań sportowo-

lekarskich powinni na bieżąco informować trenera o stanie zdrowia dziecka i braku 

przeciwwskazań do uprawiania judo przez ich dziecko. Zarząd UKS DOJO Sobótka, w tym 

Prezes i Trener Klubu Pana Bartłomiej Zamęcki  nie ponosi odpowiedzialności za wady 

ukryte stanu zdrowia dziecka. Mając na uwadze powyższe okoliczności każdy z rodziców lub 

opiekunów prawnych  dzieci uczęszczających na zajęcia judo, ma obowiązek zadbać we 

własnym zakresie o ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, poprzez 

zawarcie polisy od takiego ryzyka np. ubezpieczając dziecko w szkole lub prywatnie.   

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa we własnym zakresie na rodzicach/prawnych 

opiekunach uczestników zajęć.  

- uczestnicy zajęć powinni posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie, dopuszczające do 

udziału w zajęciach. 

- podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun 

jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach. 

- zajęcia wymagają skorzystania z pomieszczenia garderoby, rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie (cenimy punktualność i 

obowiązkowość). 

- uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących 

stroju itp.). 

- uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez 

wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.\ 

- uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 

pracowni lub sali poza miejsce ćwiczeń. 

- odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 

pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku 

osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

- za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący 

zajęcia. 

- uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

- w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się 

do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 

4. O rezygnacji z zajęć judo obowiązkowo należy poinformować telefonicznie trenera. 

5. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma 

prawo nie wpuścić zawodnika na trening.  

6. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi 

mieć - spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki obowiązkowo, wodę. W przypadku gdy ma 

judogę - judoga z pasem, klapki obowiązkowo i wodę.  

7. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na Facebook’u oraz 

na naszej stronie www.judosobotka.pl  - np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, 

dodatkowe treningi itp. Ja niżej podpisany zapoznałem się z regulaminem:  

 

DATA……………….    PODPIS:………………………………………..  
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REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:  
1. Wysokości składek to 110 pln/ miesięcznie za osobę. Wszystkie składki muszą być 

uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca( tak jak za wrzesień do 15 września). W przypadku 

braku składki do 15 dnia bieżącego miesiąca, dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w 

kolejnych zajęciach. Ponadto opłata po 15 dniu wynosi  120 pln 

(110 pln +10 pln dodatkowa należność za opłatę po terminie) 

BS Kąty Wrocławskie: 44957410152003020733120001 na powyższy numer dokonujemy 

wpłaty tylko i wyłącznie za składki za zajęcia judo - to nie jest konto do obozów i innych 

wpłat  

2. Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca ( tak jak : 

wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) - 

jest to opłata roczna podzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są 

miesiącami bez opłaty. 

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części 

opłaty. Opłata składki jest stała.  

4. W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc składka nie jest opłacana. 

5. Zajęcia odbywają się tylko w dni edukacji narodowej w wyznaczonym miejscu i w 

ustalonych godzinach. Program zajęć, czas trwania ustalony jest na podstawie grafiku 

przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. Uczestnicy zajęć podzieleni są 

przez instruktora prowadzącego na grupy, dostosowane do wieku uczestników i poziomu 

zaawansowania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym 

poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

7. W tytule wpłaty wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ukośnik 

miesiąc i rok np: JANEK KOWALSKI / luty 2005 

 - bez dopisków typu miejsce, rok, grupa itp.  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w 

zajęciach judo organizowanych przez UKS Dojo Sobótka, przyjmuję jego postanowienia bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

DATA……………..    PODPIS:……………………………………….. 


