
 

 

 
 
 

     Regulamin UKS  
         Judo NEKO 
       
  *** podpunkty nie dotyczą zajęć w przedszkolach 
 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych UKS NEKO jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów 

poniższego regulaminu.  
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapisania dziecka na wybrane zajęcia oraz dostarczenia podpisanego 
kompletu dokumentów do trenera prowadzącego.  
Wymagane dokumenty: 
a) zgoda na udział w zajęciach oraz deklaracja członkowska uczestnika w przypadku zajęć szkolnych, 
b) regulamin klubu 
c) UMOWA przedszkolna w przypadku przedszkoli,  

 
2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia UKS NEKO nie ponosi 

odpowiedzialności. 
 

3. Zapisując dziecko na zajęcia w UKS NEKO rodzic/opiekun prawny jest świadom stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej 
swojego dziecka, a w zajęciach uczestniczy na jego odpowiedzialność. UKS NEKO nie odpowiada za kontuzje wynikłe z 
ukrytych schorzeń uczestników zajęć. 
 

4. Rodzic/opiekun prawny jest świadom ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej 
odmianie (bez kontaktu, lekki kontakt, pełny kontakt, w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących) i związanych 
z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia 
zajęć i stosowania sprzętu ochronnego. 

 
5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka i reprezentowanie barw UKS NEKO w zawodach Judo w kraju i za 

granicą oraz na uczestnictwo dziecka w zgrupowaniach sportowych organizowanych przez UKS NEKO.*** 
 

6. UKS NEKO oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć ( na które są zapisane). Dotyczy 
to również drogi z domu na zajęcia jak i z zajęć do domu.  
 

7. Przed treningiem uczestnicy na salę wchodzą wyłącznie za zgodą trenera. Do tego czasu pozostają oni pod opieką 
rodziców/opiekunów. Podczas treningu przebywają na sali treningowej jedynie pod opieką trenera. Opiekunowie oczekują 
na swoje pociechy poza salą.  
 

8. Po zakończonym treningu (o ile trener nie odprowadza dzieci do sali lub na świetlicę szkolną) dzieci są niezwłocznie 
odbierane przez swoich opiekunów. A jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, które to uniemożliwią, wówczas trener 
powinien zostać o tym powiadomiony telefonicznie przed rozpoczęciem treningu. 
 

9. Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na grupy w zależności od wieku, poziomu zaawansowania, umiejętności i sprawności 
fizycznej. Podziału dokonują trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia. 
 

10. Zawodnicy zobowiązani są uczęszczać na zajęcia do grupy, do której zostali przydzieleni przez instruktora. Zmiana grupy 
jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia. 
 

11. Na sale treningową można wejść w klapkach lub czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada 
metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). Na macie (tatami) 
ćwiczący są na boso – bez skarpet. Uczestnicy zajęć ubrani są w judogi, ew. spodnie dresowe do kostki (ew. długości 3/4) 
bez metalowych części i T-shirt (dotyczy jedynie grup początkujących). Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych 
uczestników treningu dziecko nie może mieć na sobie skarpetek, kolczyków, wisiorków, bransoletek, pierścionków, 
gumek z plastikiem lub metalem, spinek itp. Rodzice proszeni są o sprawdzenie higieny stóp i dłoni dzieci przed wejściem 
na salę (paznokcie przycięte na krótko). 
 

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 
 

13. Zawodnik sekcji Judo klubu UKS NEKO zobowiązany jest w szczególności do: a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
określonych w regulaminie sali treningowej; b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się 
treningi; c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników 
budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób; d) kulturalnego zachowania się na zawodach Judo; e) 



 

 

wykonywania poleceń wydanych przez trenera; f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach; g) informowania 
trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.); h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe 
opuszczenie sali treningowej Judo (wyjście do łazienki, szatni itp.); i) dbania o sprzęt sportowy; j) posiadania podczas 
treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenek, dresów bez suwaków) k) udziału w zawodach, do 
których został wytypowany przez trenera; l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, 
koszulka klubowa, dresy klubowe); m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz. 
 
Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone powyżej poprzez: 
a) upomnienie, b) upomnienie przy całej grupie, c) upomnienie w obecności rodzica, d) usunięcie zawodnika z zajęć, e) 
niezgłoszenie zawodnika do zawodów, f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z 
tego wynikającymi, g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika. 
 

14. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do UKS NEKO oraz zobowiązani są do pełnej 
rekompensaty strat materialnych wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie budynku. Za 
starty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. 
 

15. UKS NEKO zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, 
turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę rejestrując się na 
zajęcia i wypełniając i podpisując deklarację członkowską. 
 

 
 

! 2 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE   
 

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPOWIEDZENIEM CZŁONKOSTWA. W PRZYPADKU 
REZYGNACJI TRZEBA PRZESŁAĆ JĄ W FORMIE MAILOWEJ NA ADRES KLUBU: 

KONTAKT@JUDO-NEKO.PL 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie co miesięcznej składki członkowskiej.  
- Grupy rejestrujące się w systemie Sportsmanago dokonują przelewu na indywidualny numer konta generowany 

przez system. Nr ten po zarejestrowaniu się znajdą Państwo w PANELU RODZICA w zakładce WPŁATY. 
- Na indywidualny numer konta wpłacane są wyłącznie składki członkowskie. NIE JEST to konto do uiszczania wpłat 

za obozy oraz inne należności.  
- Grupy spoza systemu Sportsmanago ustalają metodę płatności z trenerem prowadzącym. 
2. Wpłatę należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca. 

3. Wysokość składki jest niezależna od ilości zajęć, w jakich uczestniczy członek klubu. W przypadku nieobecności 
dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty. Dziecko ma prawo odrobić treningi w dowolnej 
placówce. W przedszkolach system rozliczania może być inny i jest zawsze opisany na naszej stronie w zakładce 
PLACÓWKI. 

4. Wysokość składki jest uzależniona od placówki w której odbywają się zajęcia. Aktualne stawki za zajęcia 
umieszczone są zawsze na naszej stronie www.judo-neko.pl w zakładce PLACÓWKI. 

5. Wysokość składki w każdym miesiącu jest taka sama od września do czerwca, niezależnie od wypadających zajęć ze 
względu na święta, ferie itp. Wyłączone z opłat są jedynie lipiec i sierpień. Składki to opłata roczna (przewiduje około 
70 treningów wciągu roku szkolnego, czyli średnio 7 treningów w miesiącu) podzielona na 10 równych części.  

6. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka członkowska wynosi 40 zł , jest to opłata rezerwująca miejsce 
w grupie. 

7. W przypadku dłuższej przerwy w treningach (ponad miesiąc) sprawy rozliczeniowe ustalane są indywidualnie z 
trenerem. 

8. Pierwszorazowa opłata wpisowa do klubu jest darmowa, natomiast w przypadku ponownego zapisu do klubu po 
wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 80 zł. 

9. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np. pandemii), wprowadzone 
zostaną zajęcia online, które są równoważne z zajęciami stacjonarnymi. 

10. Rezygnacja z zajęć przyjmowana jest tylko w formie pisemnej na e-mail klubu: kontakt@judo-neko.pl. Brak 
rezygnacji przed końcem miesiąca skutkuje obowiązkiem opłaty składki za następny miesiąc. 

11. Samo zaprzestanie przychodzenia na treningi nie zwalnia z opłacania składki członkowskiej.  

12. W razie nieopłacenia zajęć, uczestnik może nie zostać dopuszczony do treningu. 
 

 
Kontakt: 
 



 

 

Mail: kontakt@judo-neko.pl 
http://www.judo-neko.pl/ 
https://www.facebook.com/JudoNeko 


