Regulamin sekcji judo MKS Juvenia Wrocław
z dnia 21 listopada 2016
Cześć pierwsza: Zasady ogólne
1. Członkami sekcji Judo Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław, zwanego dalej
Klubem, mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:
a. złożą imienną deklarację członkowską klubu (ze zgodą pisemną rodziców lub opiekunów
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich),
b. złożą oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach podpisane przez
lekarza, w przypadku osób uczestniczących w zawodach badania lekarskie wykonane przez lekarza
sportowego,
c. biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu,
d. opłacają regularnie miesięczne składki za udział w zajęciach organizatorom zajęć w danej sekcji
(uczniowskie kluby sportowe lub działalność gospodarcza lub inna forma działalności, która może
organizować prowadzenie zajęć),
e. opłacają roczną składkę członkowską na konto sekcji Judo Klubu,
f. wypełniają obowiązki członka Klubu zgodne z regulaminem wewnętrznym i statutem Klubu.
2. Prawa członka klubu:
a. korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem treningów,
b. korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej,
c. korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych
klubu: zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),
d. w grupach wiekowych Młodzik i Młodziczka, Junior Młodszy i Juniorka Młodsza, Junior i
Juniorka, Młodzieżowiec , zwanymi dalej grupami młodzieżowymi, oraz Senior i Seniorka, klub
zapewnia, w miarę możliwości, sprzęt sportowy, tj. dresy, koszulki, czapki, naszywki klubowe,
judogi oraz inne gadżety klubowe; sprzęt przekazany zawodnikom bez opłat jest własnością klubu,
po dwóch latach od dnia odbioru sprzętu przez zawodnika, sprzęt przechodzi na własność
zawodnika,
e. dla grupy Junior Młodszy i Juniorka Młodsza oraz starszych grup wiekowych, korzystanie z
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (kontuzji odniesionych w czasie zajęć
treningowych i zawodów) w pakiecie podstawowym (zawierające także koszty leczenia).
Ubezpieczenie na większą kwotę powinno być zakupione indywidualnie,
f. otrzymywanie stypendium miesięcznego lub nagród jednorazowych (pieniężnych lub
rzeczowych) za wyniki sportowe, w zależności od sytuacji finansowej klubu,

g. korzystanie z profitów związanych z posiadaniem Legitymacji Członkowskiej Sekcji Judo MKS
Juvenia Wrocław, przede wszystkim zniżki na usługi lub produkty partnerów Klubu,
h. otrzymanie Legitymacji Członkowskiej Klubu.
3. Obowiązki członka Klubu:
a. regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe lub uczestnictwo w innej statutowej działalności
klubu,
b. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,
c. regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią drugą regulaminu:
Składki członkowskie),
d. posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w zajęciach treningowych
i zawodach,
e. posiadanie sprzętu klubowego na zawodach, obozach i innych akcjach szkoleniowych, posiadanie
naszywek klubowych na judogach,
f. godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu
poza sportowym,
g. nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej),
h. wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,
i. poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem
bezwzględnej czystości, tj. zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego,
i. udział w turniejach zgodnie z planem startów wyznaczonym przez trenera,
j. w przypadku rezygnacji z treningów lub zmiany barw klubowych, zawodnik (lub w przypadku
osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny zawodnika) zobowiązany jest pisemnie
poinformować o tym klub,
k. w przypadkach opisanych w punkcie j. zawodnik zobowiązany jest do zwrotu 100% wartości
otrzymanego sprzętu, jeśli zrezygnuje z treningów lub zmieni barwy klubowe w ciągu roku od dnia
wydania sprzętu, 50% wartości otrzymanego sprzętu, jeśli zrezygnuje z treningów lub zmieni barwy
klubowe w ciągu 2 lat od dnia wydania sprzętu. Nie dotyczy to zmiany barw klubowych do klubu,
który ściśle współpracuje z MKS Juvenia Wrocław, na podstawie umowy partnerskiej,
l. pomoc w organizacji zawodów, pokazów, akcji szkoleniowych w formie wolontariatu lub

odpłatnie.
4. Członkiem wspierającym sekcji Judo MKS Juvenia Wrocław może być każda osoba fizyczna lub

prawna, która wypełni warunki wymienione w punkcie 1. lit. a i f.
5. Członkiem honorowym sekcji Judo MKS Juvenia Wrocław może być każda osoba fizyczna lub
prawna, która zasłużyła się dla sekcji Judo lub Klubu MKS Juvenia Wrocław.

6. Członek wspierający i honorowy posiada prawa wymienione w punkcie 2 lit. g i h oraz
obowiązki wymienione w punkcie 3 lit. f.
7. Za nieprzestrzeganie obowiązków przez członka klubu może być nałożona kara:
a. upomnienie słowne, decyzja trenera,
b. upomnienie pisemne, decyzja trenera,
c. zawieszenie zawodnika, decyzja Zarządu Klubu lub Sekcji na wniosek trenera,
d. kara finansowa, którą nakłada Zarząd Klubu lub Zarząd Sekcji,
e. utrata członkostwa klubu decyzją Zarządu Klubu lub Zarządu Sekcji.

Część druga: Składki członkowskie
1. Składka członkowska sekcji Judo Klubu wynosi 50 złotych i powinna być opłacona do końca
stycznia danego roku.
2. W przypadku nowych członków, składka roczna powinna zostać opłacona w ciągu 2 tygodni od
dnia podpisania deklaracji członkowskiej.
3. Składka powinna zostać wpłacona na konto sekcji Judo:
MKS JUVENIA WROCŁAW
Borowska 1-3 50-529 Wrocław
nr konta: 97 1020 5242 0000 2102 0116 6743
tytułem: imię i nazwisko – składka roczna.
4. Poza składką członkowską każdy członek klubu zobowiązany jest do miesięcznej opłaty za
zajęcia. Wpłaty należy dokonywać regularnie organizatorowi zajęć (stowarzyszenie, uczniowski
klub sportowy, działalność gospodarcza lub inna działalność, która może organizować prowadzenie
zajęć).
5. Wysokość składki członkowskiej Klubu może zostać zmieniona uchwałą Zarządu Sekcji Judo
Klubu lub Zarządu Klubu.
6. Zawodniczki i zawodnicy, którzy ćwiczą w grupie wyczynowej (najstarszej) opłacają zajęcia na
konto podane w punkcie 3. Wysokość opłat ustalona jest przez trenera prowadzącego grupę.
7. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zawodnika lub rodzica lub opiekuna
prawnego można odstąpić od miesięcznej opłaty za zajęcia.

Część trzecia
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

