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Załącznik Nr 3  
¦ 

 
RAMOWY REGULAMIN  

uczestnictwa w zajęciach sportowych judo 

realizowanych w ramach programu „Judo in Schools” Międzynarodowej Federacji Judo 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Program „Judo in Schools” polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych 

judo dla uczennic i uczniów klas I-III wybranych szkół podstawowych. 

2. Operatorem programu „Judo in Schools” na terenie kraju jest Polski Związek Judo. 

3. Bezpośrednimi organizatorami zajęć judo w szkołach uczestniczących w programie 

„Judo in Schools” są Kluby sportowe – członkowie Polskiego Związku Judo. 

4. Lista Klubów i szkół podstawowych uczestniczących w programie „Judo in Schools” 

jest zamieszczona na stronie internetowej www.pzjudo.pl 

5. W każdej szkole uczestniczącej programie „Judo in Schools” planuje się rekrutację 50 

uczennic i uczniów. Rekrutację do udziału w zajęciach może poprzedzić sprawdzian 

ogólnej sprawności fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę zajęć judo 

uczestnicy zostaną podzieleni na 15 – 25 osobowe grupy szkoleniowe. 

6. Udział dzieci w zajęciach judo w ramach programu „Judo in Schools” jest 

dobrowolny i bezpłatny. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do udziału w programie 

„Judo in Schools” są zobowiązani na pierwszych zajęciach przekazać trenerowi 

prowadzącemu zajęcia pisemną zgodę na udział ich dziecka w zajęciach. 

8. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach programu „Judo in Schools” są 

zobowiązani do ubezpieczenia swojego dziecka w zakresie NNW. 

9. Zajęcia w każdej grupie szkoleniowej będą się odbywały 2 razy w tygodniu po  

1 godzinie (60 minut) według harmonogramu ustalonego przez Klub z dyrekcją danej 

szkoły i z rodzicami/opiekunami dzieci. 

10. Zajęcia w szkołach prowadzić będą licencjonowani trenerzy lub instruktorzy judo 

wyznaczeni przez Klub, który współpracuje się daną szkołą. 

11. Dzieci uczestniczące w zajęciach programu „Judo in Schools” otrzymają od Klubu  

w nieodpłatne użytkowanie judogę. Judogi zostaną przekazane po zdaniu przez dzieci 

egzaminu na biały pas judo na podstawie odrębnej umowy pomiędzy rodzicami 

dzieci a Klubem. 

12. Za wszystkie sprawy dotyczące realizacji programu „Judo in Schools” w danej 

szkole, w tym sprawy rekrutacji i prowadzenia zajęć, odpowiada Klub 

współpracujący z daną szkołą. 

 

II. Ogólne zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych judo 
1. Uczestników zajęć obowiązuje punktualność. Nieobecność dziecka na zajęciach 

rodzice powinni zgłosić wcześniej Trenerowi prowadzącemu zajęcia. 

2. Do czasu otrzymania od Klubu judogi każdy Uczestnik jest zobowiązany do 

posiadania stroju sportowego (koszulka treningowa, spodenki gimnastyczne lub 

spodnie od dresu). W zajęciach ćwiczy się bez obuwia. 

3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom 

wydawanym przez Trenera prowadzącego zajęcia.  

http://www.pzjudo.pl/
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4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń 

wskazanych przez Trenera odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla 

swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, 

powinien zgłosić to Trenerowi. 

5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć 

powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej 

dolegliwości. 

6. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu 

sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z umyślnej 

winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową (jego rodzice lub opiekun 

prawny). 

7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania 

zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub 

zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy, Trener 

prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji 

obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych ćwiczeń, zakaz uczestnictwa 

w danych zajęciach aż do usunięcia z programy „Judo in Schools” włącznie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla 

zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć 

sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.  

 

 


