AKADEMIA JUDO
POZNAŃ
„Dołącz do nas i trenuj z najlepszymi w najlepszym klubie Judo w Wielkopolsce”
60-790 Poznań ul. Taborowa 1-4
NIP:779 235 70 39
PKO BP SA: 52 10204027 0000 1202 0779 6644
www.akademiajudo.pl

tel. 881 575 676
REGON: 301115090
biuro@akademiajudo.pl

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „AKADEMIA JUDO”
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu Sportowego „Akademia Judo” na podstawie § 27 ust. 6 Statutu Klubu w
dniu 02.09.2019r
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.09.2019 roku. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest internetowa rejestracja oraz
złożenie podpisanego własnoręcznie dokumentu deklaracji członkowskiej. Osoby w wieku 12 lat (rocznikowo)
zobowiązane są również do złożenia wniosku o licencję zawodniczą.
Niniejszy Regulamin ustala:
I. cele i zasady działania Klubu Sportowego „Akademia Judo”, zwanego dalej: Klubem;
II. zasady obowiązujące członków Klubu (zwanych też dalej: Zawodnikami) w zakresie: uczestnictwa w treningach,
udziału w zawodach, wykonywania badań sportowo- lekarskich, używania sprzętu klubowego, uiszczania opłat na rzecz
klubu oraz stosunku do Klubu oraz do osób trzecich w sprawach wynikających ze swojej przynależności do klubu.
I. Cele i zasady działania Klubu:
1. Klub prowadzi zajęcia , obozy , zawody Judo oraz Sumo.
2. Klub zapewnia opiekę pedagogiczno-instruktorską w trakcie trwania zajęć, obozów, zawodów oraz wyjazdów
klubowych.
3. Klub uczestniczy w zawodach judo obywających się zgodnie z kalendarzem PZJudo i WZJudo, jak również w
imprezach zagranicznych.
4. Klub czyni starania w kierunku rozwijania sprawności ogólnej, fizycznej oraz motorycznej swoich członków.
5. Klub wychowuje członków według Japońskiej kultury sztuki walki Judo.
6. Klub zobowiązuje się do opłacenia licencji zawodniczej dla członka klubu, który rocznikowo ma 12lat.
7. Klub monitoruje wyniki w nauce członka Klubu.
8. Klub czyni starania w kierunku:
a) pozyskania dofinansowania do wyjazdów grupowych, całorocznego szkolenia, obozów;
b) pozyskiwania sponsorów;
c) ujednolicenia sprzętu sportowego-klubowego ( judogi, dresy, obuwie, koszulki ,ortaliony torby, itp.);
d) zapewnienia stałej opieki rehabilitacyjnej;
e) pozyskiwania stypendium dla najlepszych zawodników;
II. Zasady obowiązujące członków Klubu:
1.Treningi:
a) Zawodnik zna i przestrzega Regulaminu Zajęć Judo.
b) Zawodnik ma obowiązek przychodzić punktualnie na trening, w czystym i zadbanym stroju sportowym- judoga.
c) Zawodnik uczestniczący w treningu angażuje się w 100% i nie przeszkadza innym współćwiczącym.
d) Na każdych zajęciach jest sprawdzana obecność.
e)Trener jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka tylko i wyłącznie podczas trwania treningu. Rodzic jest zobowiązany
przyprowadzić i odebrać dziecko w momencie rozpoczęcia i zakończenia treningu (w ściśle określonych godzinach).
2. Zawody:
a) Udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem. Aby startować w zawodach zawodnik musi sumiennie i
regularnie uczestniczyć w zajęciach judo.
b) Koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi zawodów oraz dostępnych środków finansowych klubu (przykładowy
koszt uczestnictwa w zawodach krajowych wynosi: hotel 50-80 zł, przejazd 50-80 zł, wyżywienie 30 zł, startowe 30 zł).
c) Udział w zawodach lub we współuczestnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy, jest
uzależniony od posiadania przez zawodnika ważnego obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). W celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej NNW, zawodnik ma obowiązek zgłosić chęć
uczestnictwa w zawodach lub współuczestnictwie sportowym w takim terminie, by zawarcie na jego rzecz umowy
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ubezpieczenia przez klub było fizycznie możliwe. W takim wypadku koszt udziału w zawodach lub współuczestnictwie
sportowym zostaje powiększony o wysokość składki ubezpieczeniowej NNW.
3. Badania sportowo- lekarskie:
Wszystkich uczestników zajęć JUDO od 6 roku życia obowiązują badania sportowe, które wykonuje się w Poradni Medycyny
Sportowej bądź zaświadczenie od lekarza rodzinnego . Po wykonaniu badań, prosimy o niezwłoczne przekazanie kopii do
klubu (przez trenera lub skan, który można wysłać na maila), oryginał ZAWSZE zostawiają Państwo dla siebie. Badania mają
ważność 6 miesięcy, po tym okresie należy umówić się na wizytę kontrolną .Brak aktualnych badań skutkuje
niedopuszczeniem do zajęć! Brak badań lub ważnych badań może skutkować nie przyznaniem odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej i w przypadku doznania urazu.
4. Sprzęt reprezentacyjny:
a) Zawodnik biorący udział w treningach, zawodach, obozach lub campach ma obowiązek posiadać na judodze
(judogach) naszywki klubowe oraz naszywki sponsorów (wskazane przez klub)
b) Zawodnik biorący udział w zawodach i obozach lub campach ma obowiązek używać odzieży sportowej z logotypem
Klubu.
5. Opłaty, rezygnacja z członkostwa
Zgodnie z załącznikiem 1 „Regulamin Opłat” do Regulaminu Akademii.
6. Zmiana barw klubowych.
a) W przypadku zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do uprzedniego dokonania zwrotu kosztów
wyszkolenia za okres szkolenia w Klubie, które zostaną wskazane w „Zestawieniu Wyszkolenia Zawodnika”.
b) W „Zestawieniu Wyszkolenia Zawodnika” znajdą się następujące koszty finansowane lub dofinansowane przez Klub:
-koszty udziału w zawodach (np. startowe, noclegi, transport, wyżywienie dieta);
-koszty udziału w obozach- zgrupowaniach sportowych (np. noclegi, wyżywienie, transport);
-równowartość sprzętu sportowego przekazanego Zawodnikowi (dresy, koszulki, judogi, torby id.).
7.Stosunek do klubu oraz osób trzecich:
a) W przypadku uczestnictwa w zawodach, treningach, obozach itd. w charakterze zawodnika Klubu (tak w czasie
trwania zawodów, jak i po ich zakończeniu) zawodnik godzi się na medialne (w radiu, prasie, telewizji, internecie czy w
jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne (w dowolnej formie, także w
zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia,
wyrażenia czy cytatu) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu.
b) Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu sportowego oraz środowiska judo.
c) Członek Klubu godnie reprezentuje / promuje Klub w swoim otoczeniu (wśród przyjaciół, w szkole, na ulicy,
„podwórku”, na zawodach, wyjazdach, itp.).
d) Członek Klubu uczestniczy w pokazach judo organizowanych przez Klub.
e) Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu.
f) Członek Klubu prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia.’
8.Przywileje członków Klubu ( jeśli ma regularnie opłacane składki członkowskie, miesięczne oraz wypełnione i
dostarczone kompletne dokumenty wymagane przez Klub)
1. Członek Klubu otrzymuję możliwość dofinansowania do zawodów, obozów sportowych, wyjazdów, festynów i
sprzętu sportowego.
2. Nagrody, stypendia dla Medalistów Mistrzostw Polski w Judo.
9.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).
10.W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na
trening.

Podpis Prezesa:

Pieczątka klubu:
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