
REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ENERGETYK” 

1. Każdy zawodnik zawodnik niepełnoletni – po odbyciu jednych próbnych zajęć 

musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i 

oświadczenie rodziców oraz podpisany regulamin opłat.  

2. Po okresie próbnym 3 miesięcy, każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu 

stroju do judo /plecionka/ (nie stroju do karate; prosimy o uprzednią konsultację z 

trenerem prowadzącym przed zakupem). 

3. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców. 

4. Dziecko musi być przygotowane do zajęć. W przypadku, gdy jeszcze nie ma 

judogi, musi mieć długie spodnie dresowe, koszulkę, obowiązkowo klapki oraz 

wodę. W przypadku, gdy ma judogę – wymagana są: judoga z pasem, 

obowiązkowo klapki oraz woda. 

5. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym Facebooku 

judopoznan oraz na naszej stronie www.uksenergetyk.pl w 

zakładkach: aktualności oraz obozy.  

6. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka na zajęcia 

oraz odebrania go zaraz po zakończeniu zajęć. 

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK 

 

WYSOKOŚCI SKŁADEK:  
 

1. Osoby trenujące raz w tygodniu – 100 zł miesięcznie. 

2. Osoby trenujące dwa razy w tygodniu – 120 zł miesięcznie. 

3. Osoby trenujący trzy i więcej razy w tygodniu w tym grupy zawodnicze – 150 zł 

miesięcznie. 

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (za 

wrzesień – do 10 września).  

W każdym miesiącu, od września do czerwca, wysokość składki jest taka sama (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 składki. 

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma 

możliwości odliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała. 

W przypadku nieobecności dziecka lub trenera na treningu, dziecko ma prawo 

odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu. 

 

https://judo-lemur.pl/aktualnosci/
https://judo-lemur.pl/obozy/


Deklaracja przystąpienia do UKS Energetyk Poznań 

ul. Swojska 6 , 60-592 Poznań 

 www.uksenergetyk.pl  

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………..... 

Pesel ……………………………………………………………………………………………………………….... 

Adres /ulica/osiedle, kod, miasto/ …………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ważne informacje  /choroby, kontuzje z ostatnich 12 miesięcy/ …………………………………………………… 

 …………………………………………..…………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe  

Mama…………..……………….telefon……………………………………email………………………………… 

Tata……………………………..telefon……………………………………email………………………………… 

My, niżej podpisani wyrażamy zgodę aby moje dziecko ……………………………………………..…………....  

uczestniczyło, w zajęciach judo prowadzonych przez nasz klub. 

………………........  ………………………………….                          …………………………………. 

       (miejsce i data)              (seria i numer dowodu  osobistego)                    (czytelny podpis)  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem  się z regulaminem sekcji, warunkami opłacania składek członkowskich oraz 

warunkami uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu zajęciach oraz że podałem/am 

wszystkie informacje na temat jego stanu zdrowia.  

Oświadczam, że we własnym zakresie dokonam ubezpieczenia mojego dziecka od następstw nieszczęśliwych 

wypadków rozszerzone o zwrot kosztów leczenia wynikłych na skutek uczestniczenia w zajęciach i imprezach 

rekreacyjno-sportowych, których organizatorem lub uczestnikiem będzie UKS Energetyk Poznań.   

Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej odmianie  

i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej 

metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich dla potrzeb UKS Energetyk Poznań . 

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy klubu 

spod adresu, którego zgoda dotyczy.  

Dane osobowe na prośbę mogą zostać zwrócone oraz zniszczone zgodnie z rozporządzeniem RODO  

z 25 maja 2018 r.  

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i imprez zorganizowanych przez UKS Energetyk Poznań m.in. na stronie 

internetowej Klubu, profilach na portalach społecznościach oraz materiałach reklamowych.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przesyłanie bieżących informacji związanych z działaniami Klubu.  

 

……………………      …………………………………………                         ………………………………                  

(miejsce i data)         (seria i nr dowodu osobistego)                  (czytelny podpis)  

 

 

Będziemy wdzięczni za informację skąd się Państwo o nas dowiedzieli (np. Internet, inni uczestnicy, plakat)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.uksenergetyk.pl/

