
 

 

REGULAMIN 

 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DOJO SOBÓTKA 
55-050 Sobótka  ul. Świdnicka 20A  

NIP 8961451558, nr REGON: 020662553 
 

§ 1 

UKS Dojo Sobótka działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o Kulturze 

Fizycznej. 

§ 2 

Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i 

pozaszkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcji judo. 

§ 3 

1. Przyjęcie trenującego tj. Klubowicza do danej sekcji UKS Dojo Sobótka następuje po 

złożeniu: 

a) deklaracji przystąpienia do UKS Dojo Sobótka oraz oświadczenia o stanie zdrowia i 

obowiązku informacji – związane z sytuacją epidemiczną COVID-19 

b) oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w zajęciach oraz 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań (dotyczy dzieci młodszych) lub badań sportowych 

wykonanych w Poradni Medycyny Sportowej (dotyczy dzieci powyżej 6 roku życia), których 

ważność wynosi 6 do 12 m-cy 

2. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu UKS Dojo Sobótka wiąże się z wnoszeniem 

comiesięcznych składek członkowskich, o których mowa w § 4 regulaminu,  

3. O rezygnacji z członkostwa w danej sekcji UKS Dojo Sobótka rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu  najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji. 

Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu wyłącznie w 

jednej z niżej wymienionych form: 

a) pisemnie na ręce trenera, 

b) drogą elektroniczną e-mail na adres klubowy: judosobotka@gmail.com  

c) przesłać listem poleconym na adres klubu. 

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości 

określonej w § 4 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa. 

5. Możliwość zawieszenia treningów istnieje tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i 

jest rozpatrywana przez Zarząd UKS Dojo Sobótka na podstawie pisma dostarczonego do 
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trenera  lub wiadomości e-mail wysłaną na adres klubowy  przez osobę zainteresowaną. 

Osoby, które dokonają samowolnego zawieszenia treningów na dany okres czasu, po 

ewentualnym wznowieniu członkostwa, będą zobowiązane do pokrycia składek 

członkowskich również za ten okres – np. osoba zawieszająca treningi w czerwcu po 

powrocie we wrześniu będzie zobowiązana do pokrycia składek za czerwiec oraz wrzesień 

wraz z obowiązującą zwiększoną opłatą o 10 zł za każdy miesiąc 

§ 4 

1. Składka członkowska jest stała dla każdej liczby treningów w tygodniu oraz niezależna od 

faktycznych obecności zawodnika  na zajęciach. Zajęcia prowadzone są we wszystkie dni i 

miesiące szkolne tj. przez 10 miesięcy. W lipcu i sierpniu zajęcia nie są prowadzone. Klub 

zastrzega sobie prawo do zmiany: 

a. cen miesięcznych za zajęcia; 

b. lokalizacji, godzin i dni otwarcia, godzin i dni zamknięcia, planu zajęć Klubu lub jego 

części z powodu prowadzonych prac remontowych, innych wydarzeń organizacyjnych lub z 

powodu np. świąt państwowych, kościelnych, lokalnych 

Składka członkowska wynosi: 160 pln za osobę miesięcznie 
 

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarząd UKS Dojo 

Sobótka. Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca 

następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki 

została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie 

internetowej UKS Dojo Sobótka: www.judosobotka.pl   

3. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu [w tym wypadku za datę wniesienia 

składki uważa się datę wpływu środków na konto] do 10 dnia miesiąca z góry za dany 

miesiąc. 

BS Kąty Wrocławskie: 44957410152003020733120001 

 

Uczniowski Klub Sportowy Dojo Sobótka 

ul.  Świdnicka 20a, 55- 050 Sobótka 

 

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: 

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej); 

np. Jan Kowalski– składka za miesiąc wrzesień 2013 

 

4. Po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł. 

5. W przypadku niewniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 

dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania 

zaległości. 

http://www.judosobotka.pl/


 

 

6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może 

odroczyć termin płatności składek członkowskich. 

7. W przypadku braku wpłat przez okres dłuższy niż dwa miesiące dług przekazujemy na ręce 

firmy windykacyjnej wraz z możliwością wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru 

Dłużników. 

§ 5 

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na: 

a) wynajem sali do zajęć judo; 

b) wynagrodzenie trenerów; 

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu judo; 

d) promocję klubu w mediach; 

e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Dolnośląskim  Związku Judo; 

g) opłaty biurowe i administrację klubu. 

 

§ 6 

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klubowicza w miejscu prowadzenia 

zajęć dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych. Klub nie zaleca 

wnoszenia na teren Klubu żadnych dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów 

wartościowych.  

W Klubie nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek dokumentów, pieniędzy i innych 

przedmiotów wartościowych u pracowników Klubu.  

W przypadku złamania tego zakazu, Klub nie odpowiada za ewentualne szkody. 

 

§ 7 

Klub nie ubezpiecza członków klubu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązek 

ubezpieczenia spoczywa na członkach klubu. 

 

§ 8 

Każdy członek sekcji zobowiązany jest do założenia konta na platformie sportmenago.pl  

 W przypadku nieletnich konto zakładają i obsługują rodzice/ opiekunowie prawni 

zawodnika.  

§ 9 

1. Zawodnik sekcji judo klubu UKS Dojo Sobótka zobowiązany jest w szczególności do: 



 

 

a) przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dodatkowo tych 

określonych w regulaminie sali treningowej danej sekcji judo klubu UKS Dojo Sobótka; 

b) kulturalnego zachowania się; 

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich 

pracowników oraz pozostałych osób; 

d) kulturalnego zachowania się na zawodach judo; 

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera; 

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach; 

g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.); 

h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do 

łazienki, szatni itp.); 

i) dbania o sprzęt sportowy; 

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, 

dresy bez suwaków) 

k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera; 

l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka 

klubowa, dresy klubowe); 

m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz. 

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających 

obowiązki określone w ust. 1 poprzez: 

a) upomnienie, 

b) upomnienie przy całej grupie, 

c) upomnienie w obecności rodzica, 

d) usunięcie zawodnika z zajęć, 

e) niezgłoszenie zawodnika do zawodów, 

f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego 

wynikającymi, 

g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika, 

h) złożenie do Zarządu klubu wniosku o usunięcie zawodnika z pocztu członków klubu. 

 



 

 

§ 10 

 

1. Klubowicz, a w przypadku nieletnich rodzic/opiekun prawny  wyraża zgodę na 

rejestrowanie wizerunku Klubowicza podczas zajęć i zawodów oraz wykorzystanie tego 

wizerunku dla celów informacyjnych i marketingowych Klubu tj. do publikacji zdjęć i nagrań 

oraz wyników z zawodów sportowych, w których uczestniczył Klubowicz na stronie 

internetowej Klubu, materiałach promocyjnych, mediach społecznościowych. 

 

2. Uwagi dotyczące Klubu mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Klubu lub 

elektronicznej na adres e-mail: judosobotka@gmail.com  

 

3. Klub ma prawo zmiany Regulaminu Klubu. Aktualny Regulamin Klubu jest dostępny w 

siedzibie Klubu. W przypadku zmiany Regulaminu, Klub poinformuje Klubowiczów z 1-

miesięcznym wyprzedzeniem o dacie wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim 

przypadku Klubowicz w przypadku braku akceptacji zmian jest uprawniony do rezygnacji z 

zajęć w trybie natychmiastowym bez konsekwencji finansowych. 
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