
Nowosądecki Klub Sportowy 
KARATE KYOKUSHIN 
Nowy Sącz ul. Nadbrze żna 34 
tel. 18 443-85-31,  606-748-673   www.karate-nowysa cz.pl  
     Klub posiada licencję  Polskiego Związku Karate 
 

 

KLUBOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

 

 

DANE  OSOBOWE  UCZESTNIKA TRENINGÓW: 
  
 

Nazwisko i Imię ..................................……………………...……….… 

data urodzenia  ...........……………..…… tel...........……..…...……… 

adres zamieszkania ............……………………………..…………....…… 

Nazwa Szkoły   .......…………………………….……………........… 
 

Oświadczam, że znam, akceptuję  „Regulamin Klubu” i zobowi ązuję  
 
 

się do jego przestrzegania oraz  wyrażam  zgodę  na   udział  syna/córki 
 
w   treningach  karate i klubowych zawodach i obozach sportowych. 
 
 

............................   ..…................................................................................................. 
                   data              czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych  i  nr tel.

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  
 
 

Nazwisko i Imię …………………………..……PESEL……..……...……… 

Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu karate oraz  
udziału w Klubowych  zawodach i obozach sportowych. 
 

 

 

 

....................................      ..................................................................... 
 data     podpis i pieczęć lekarza  

          Regulamin   

Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin. 

1.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są  złożyć Klubowe Deklaracje Członkowskie  
przed rozpoczęciem  treningów. Deklaracja traci ważność po 3 latach. 
2. Składki członkowskie należy uregulować przed 1-szym treningiem danego 
miesiąca. 
3. Zajęcia sportowe karate odbywają się 2 x w tygodniu, wg. grup treningowych. 
4. Rodzice lub Opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko na salę 
gimnastyczną   i odebrać  go po zakończonych zajęciach. 
5.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za zbędne przedmioty na treningach 

m.in.  telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki itp. pozostawione w       
szatniach na zajęciach i zawodach.  
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania 
godnych  karateka zgodnie z etykietą DOJO. 
7. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie               
i aktywny udział w treningach. 
8. Uczestnicy  powinni posiadać własne środki opatrunkowe oraz  apteczkę. 
9. Nie uiszczenie składki członkowskiej za 3 miesiące powoduje automatycznie 
skreślenie z członkostwa w Klubu.  
10. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 
11. Czasowa nieobecność na treningach nie stanowi podstawy do zawieszenia 
składek członkowskich, niezależnie od przyczyny nieobecności i czasu jej 
trwania,  z wyjątkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. 
12. Osoby nie posiadające aktualnych składek członkowskich i wymaganych 
deklaracji Klubowych nie mogą uczestniczyć w treningach, w egzaminach na 
stopnie szkoleniowe kyu oraz reprezentować Klub na zawodach sportowych. 
13.W ramach wniesionych składek członkowskich uczestnik uprawniony jest do: 

 udziału w zajęciach określonej grupy treningowej, oraz uczestniczenia w  
            zajęciach przygotowujących do pokazów karate i zawodów a także do 
 ubiegania się do zakwalifikowania do reprezentacji Klubu na zawody karate oraz 

 udziału jako reprezentant Klubu w Turniejach Karate, Pucharach Polski, 
Mistrzostwach Polski. 

      14. Za celowe lub bezmyślne zniszczenia mienia Klubowego (sprzętu 
sportowego, wyposażenia sali gimnastycznej, szatni i łazienek) Klub będzie się 
domagał zwrotu kosztów naprawy lub zwrotu zniszczonego mienia. 

      15. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań (zdjęcia, filmy) z treningów,   
        zawodów sportowych i obozów Klubowych do celów statutowych Klubu. 
      16. Uczestnicy treningów objęci są  podstawowym ubezpieczeniem NNW.     

Zawodnicy powinni posiadać dodatkowe, własne ubezpieczenie NNW.  


