
Informacja dla rodziców 
Informujemy Panstwa, że trenerzy pracujący w UMKS "Żak " Kielce-sekcja judo to 

nauczyciele z  uprawnieniami trenera judo.Wszyscy posiadają licencję Polskiego Związku Judo. 
W celu podania Państwu rzetelnej informacji o wykorzystaniu wpisowego , które Państwo 

wpłacają do sekcji judo informujemy, że w zakładce dokumenty na stronie internetowej UMKS 

"Żak" (www.zak-judo-kielce.pl) dostępne są regulaminy i wzory dokumentów obowiązujące                
w naszym klubie. 
Wpisowe ustalane jest przez Walne Zebranie Klubu  co rok do dnia 31 stycznia każdego roku 
kalendarzowego. 
Wpisowe za zajęcia płacimy raz na rok do dnia 30 września z góry z każdym rozpoczynającym się 

rokiem szkolnym. 
Jezeli uczestnik ma nieopłacone wpisowe to trener może niedpopuścić go do zajęć. 

Wpisowe jest niezwrotne nawet gdy dziecko przestanie uczęszczać na zajęcia w trakcie roku 
szkolnego. 
Osoby, które zapiszą się do sekcji po pierwszym półroczu roku szkolnego tj po 31 stycznia mogą 

zapłacić obniżoną składkę wpisowego o 50%. 
Wypoczynek letni i zimowy (obozy sportowe) jest dodatkowo płatny i jego koszt zmienia się              

w zależnosci od miejsca pobytu, standartu, planowanych atrakcji i liczby uczestników. 
Egzaminy na stopnie kyu organizowane są zgodnie z potrzebami według regulaminu PZJudo -
dodatkowo płatne. 

 
Na co przeznaczane sa wpłaty wpisowego do sekcji judo : 

– opłata ubezpieczenia uczestników zajęć na kwotę 5 tysięcy zlotych 
– wykup licencji klubowej w Polskim Związku Judo 
– opłacenie składki członkowskiej klubu do Polskiego Zwiazku Judo i Świętokrzyskiego 

Okręgowego Związku Judo 
– opłata licencji zawodniczych i trenerskich 

– opłata kart ID IJF 
– zakup sprzętu sportowego 
– szkolenie sportowe czyli udział w zawodach (przejazdy, startowe, wyżywienie noclegi, inne 

opłaty regulaminowe PZJudo) 
– opłata szkoleń dla trenerów i zawodników 

– opłaty administarcyjne i licznikowe 
– opłata wynajmu obiektów sportowych 
– dopłaty do szkolenia sportowego w ramach KN, KWM, KWJ 

– wkład własny do dotacji 
– opłata kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (zawody, turnieje ewenty 

festyny, pokazy itp) 
– nagrody dla uczestników turniejow okazjonalnych bądź organizowanych w ramach grupy 

ćwiczebnej, podsumowanie roku sportowego klubu 

– inne działania związane ze szkoleniem sportowym w klubie 
 

Za co płacimy wyjezdżając na zgrupowanie sportowe-obóz judo: 

– pobyt (wyżywienie i zakwaterowanie) 
– przejazdy 

– ubezpieczenie 
– wynajem obieków i sprzętu sportowego 

– bilety wstępu np. na basen, termy, do kina, TPN itp 
– opiekę trenerską 
– pobyt trenerów i kierownika zgrupowania 

– drobne uponminki dla zwycięzców konkursów 
 

Ewentualne skargi prosimy kierować do Zarządu UMKS "Żak", ul Prosta 57 , 25-385 Kielce-tylko 
pisemnie. 

 

 

http://www.msos.judo.kielce.pl/


WPISOWE  DO KLUBU  NALEŻY  WPŁACAĆ  NA  KONTO  KLUBU 

                  
  Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak" 

ul. Prosta 57 

25-385 Kielce 
NIP: 657-23-88-505 

 

Numer konta: BGŻ 32 2030 0045 1110 0000 0269 2540 

 

 LUB  DO  TRENERA  PROWADZĄCEGO 

 

 
W tytule wpłaty : imię i nazwisko dziecka trenującego, opłata wpisowego za rok 
szkolny 2016/2017 

 
 

WPŁATY WPISOWEGO DOKONUJEMY ZAWSZE DO 30 WRZEŚNIA  
ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ ROKU SZKOLNEGO 

 
 

 Wysokość składki wynika z postanowień statutu i nie jest uzalezniona od  ilości 
dni treningowych w tygodniu/miesiącu 

 Brak wpłaty powoduje wykluczenie z zajęć do czasu uregulowania składki. 

 W przypadku nieobecności ćwiczącego na zajęciach przez dłuższy czas Klub nie 

zwraca wpisowego. 

 Każdy członek klubu w wieku od 10 lat ma obowiązek posiadania badań                          

z przychodni sportowej uprawniających do trenowania judo. 

 Klub ubezpiecza zawodników trenujących na kwotę 5000,00zł (pięć tysięcy 

złotych), większe ubezpieczenie ćwiczący powinni wykupić indywidualnie. 


