
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo- 
rekreacyjnych judo

                w Uczniowskim Klubie Champion 
Warszawa.

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 
uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych judo w klubie UKJ 
Champion.

2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wykonywania poleceń 
instruktora/trenera w czasie:

 treningu
 obozu sportowo rekreacyjnego/zgrupowania sportowego
 zawodów

pozostając pod jego opieką.

      3.     Opiekunowie prawni/rodzice zobowiązani są do wypełnienia i 
przedłożenia odpowiednich     dokumentów , które dotyczą uczestnictwa w 
zajęciach sportowo - rekreacyjnych w Klubie UKJ Champion :

 deklaracja członkowska
 zgoda opiekuna na uczestniczenie w zajęciach organizowanych 

przez UKJ Champion
 ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 zgoda na transport podopiecznego prywatnym transportem np. 

zawody
 zgoda na użycie wizerunku podopiecznego w celach promocyjnych 

klubu UKJ Champion , jak i samej dyscypliny sportowej.
 przedstawienie polisy NW , uwzględniającą uczestniczenie w 

zajęciach judo.
 przedstawienie orzeczenia lekarza sportowego , dopuszczające do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych 

Do momentu dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów , uczestnik 
zajęć bierze udział w zajęciach na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

     4.       Członkiem klubu staję się uczestnik zajęć po uprzednim dostarczeniu 
deklaracji członkowskiej i pozytywnej decyzji zarządu klubu UKJ Champion.

    5.      Uczestnik zajęć zobowiązany jest zachować czystość w miejscu 
trenowania i w szatni. Dotyczy to także miejsca zakwaterowania w czasie 
trwania obozów sportowo - rekreacyjnych i zgrupowań sportowych.

    6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej



   7. Członek klubu/uczestnik zajęć zobowiązany jest do godnego 
reprezentowania barw klubowych na arenie krajowej i zagranicznej.

   8. Opiekunowie uczestników zajęć zobowiązani są do wpłaty co miesięcznych 
opłat  za zajęcia do 10-tego każdego miesiąca. Brak wpłaty może spowodować 
nie dopuszczeniem do zajęć sportowych w klubie UKJ Champion.

Opłaty dokonywane są 10 razy w roku . Ich wysokość jest z góry ustalona , 
bez względu na okres tzw. ferii świątecznych czy zimowych.

Opłaty nie są pobierane w okresie letnich wakacji.

    9. W miesiącu wrześniu klub pobiera całoroczna składkę członkowska w 
wysokości 20 zł.

   10. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu , może spowodować 
wykreślenie z listy członków klubu i uczestników zajęć w klubie UKJ Champion.

Warszawa dnia 11.12.2008

Zarząd klubu UKJ Champion

reprezentowany przez

prezesa

Pawła Piotrowskiego


