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REGULAMIN CZŁONKOWSTWA W 

UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM  

BUDO GRODZISK MAZOWIECKI 

1. Informacje dotyczące działalności klubu oraz bieżące sprawy można bezpośrednio 

uzyskać w biurze klubu, które jest otwarte w środy oraz czwartki w godz. 16:00-20:00 

w Akademii Sztuk Walk przy ul. Królewskiej 59a w Grodzisku Mazowieckim, a także 

w godz. 8:00-20:00 od poniedziałku do piątki (z wyłączeniem Świąt Bożego 

Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i Świąt Narodowych) pod numerem telefonu: 530 

184 341. Dodatkowo wszelkie informacje dotyczące klubu znajdują się na stronie 

internetowej www.budogrodzisk.pl – są na bieżąco aktualizowane.  

 

2. Każdy klubowicz jest zobowiązany do rejestracji w Klubie poprzez aplikację klubową, 

sport bm. W gestii Klubowicza jest bycie na bieżąco w związku z aktywnościami 

klubowymi.  

 

3. W pierwszej kolejności zachęcamy do weryfikacji poszukiwanych informacji na stronie 

internetowej, następnie bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Przy zapisie 

klubowiczów na aktywności klubowe np. egzaminy, półkolonie, obozy i inne, 

obowiązuje korespondencja na adres e-mail: uks@budogrodzisk.pl. Uzyskanie 

potwierdzenia z biura klubu jest oficjalnym stanowiskiem klubu. Instruktorzy nie są 

upoważnieni do potwierdzenia zapisu, jedynie informują o aktywnościach, deklarują 

zgodę / dają aprobatę na udział w danej aktywności. 

 

4. Klub prowadzi funpage w mediach społecznościowych tj. facebook oraz instagram, 

które są dodatkową formą przekazu informacji, jednakże nie są one oficjalnym źródłem 

przekazu wiadomości. Oficjalnym źródłem jest strona internetowa klubu: 

www.budogrodzisk.pl. Dlatego wszelkie zapytania prosimy kierować poprzez 

formularz kontaktowy bądź na adres e-mail: uks@budogrodzisk.pl, gdyż poprzez media 

społecznościowe mogą Państwo nie otrzymać odpowiedzi. 

5. Osoba wstępująca do klubu wnosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50zł.  

W ramach tej opłaty klubowicz otrzymuje: ubezpieczenie zbiorowe NNW oraz klubową 

koszulkę. Opłata ta nie dotyczy osób trenujących w grupach przedszkolnych. 

6. Składka członkowska powinna być wpłacana na konto klubu PKO Bank Polski  

71 1020 1055 0000 9602 0312 7032 z dopiskiem: imię i nazwisko klubowicza oraz 

miesiąc za który jest opłata do 15. dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc i kolejno 

wynosi:  

a. 120 zł w ramach której, członek klubu ma prawo uczęszczać do wszystkich grup oraz 

na wszystkie zajęcia oferowane przez klub, tj. zajęcia Karate, Ju Jitsu, Kickboxingu, 

Kobu, Aikibudo; 
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b. 50 zł przy uczęszczaniu na zajęcia grup przedszkolnych; 

c. UKS Budo Grodzisk Mazowiecki przystąpił do programu Duża Rodzina 3+  

w Grodzisku Mazowieckim. Osoby posiadające taką kartę mogą liczyć na zniżkę  

w wysokości: 20 zł od składki członkowskiej oraz 10 zł od składki przedszkolnej, czyli 

kolejno: płatność będzie wynosić 100 zł od składki członkowskiej oraz 40 zł od składki 

przedszkolnej. Aby korzystać ze zniżki należy przesłać skan karty na adres: 

uks@budogrodzisk.pl. 

d. Rodzicom trenujących w klubie dzieci, przysługuje 20 zł zniżki na składkę 

członkowską, czyli składka członkowska wynosi 100 zł. 

e. Zniżki w opłacaniu składek członkowskich nie łączą się. 

7. Składka jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu i nie jest opłatą za 

treningi. Na podstawie rejestracji w aplikacji stają się Państwo członkiem 

stowarzyszenia a nie określonej grupy treningowej, dlatego też wysokość składki nie 

ulega zmianie w wypadku nie uczestnictwa w treningach. Składka jest pobierana od 

członków klubu w okresie od września do czerwca tj. w okresie roku szkolnego.  

8. W wyjątkowych, losowych sytuacjach tj. choroba (potwierdzona przez lekarza), 

trwających ponad miesiąc, można zwrócić się pisemnie na adres e-mail: 

uks@budogrodzisk.pl do Zarządu Klubu o zawieszenie członkostwa i zwolnienie  

z opłacania składki za ten okres. Nie powiadomienie władz klubu o zaistniałej sytuacji 

skutkuje koniecznością opłacenia składki.  

9. Aby zrezygnować z członkostwa w Klubie należy e-mailowo poinformować Zarząd 

Klubu na adres: uks@budogrodzisk.pl. 

10. Każdy członek klubu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo – zasad 

regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu i poza nim, a także ściśle 

wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia oraz  

w przypadku opieki bądź pomocy w zajęciach, wykonywanie poleceń również przez 

pracowników klubu. 

 

11. Każdy członek klubu może uczestniczyć w różnych grupach treningowych 

oferowanych przez Klub, jednakże muszą być one dostosowane do wieku, posiadanych 

umiejętności i stopnia uczestnika zajęć. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna 

jest zgoda instruktora prowadzącego zajęcia, a następnie poinformowanie Biura Klubu 

drogą e-mailową na adres: uks@budogrodzisk.pl o zmianie grupy, aby dokonać 

aktualizacji w aplikacji klubowej sportbm. 

 

12. Celem i misją klubu jest prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w celu 

zapewnienia klubowiczom możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, 

kształtowaniu wartości moralnych i fizycznych.  

 

13. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach 

sportowych. Ze względów sanitarnych zaleca się posiadanie obuwia zamiennego  
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(np. klapek) w celu skorzystania z toalety – dotyczy to głównie placówek w których 

prowadzone są zajęcia. 

 

14. Rodziców oraz Opiekunów prawnych klubowiczów obowiązuje kulturalne zachowanie 

w trakcie treningu, tj.: w trakcie rozmowy nie przeszkadzać nadmiernym hałasem 

instruktorowi w prowadzeniu treningu, nie ingerowanie w trening oraz nie 

komentowanie swojego podopiecznego oraz decyzji instruktora. 

 

15. W trakcie wyjazdów na aktywności klubowe m.in. zawody bądź obozy i inne, Rodzice 

oraz Opiekunowie prawni jadący wspólnie w ramach wyjazdu organizowanego przez 

klub również sprawują opiekę nad swoimi podopiecznymi. W trakcie wyjazdu 

obowiązuje ich kulturalne zachowanie, nie przeszkadzanie podczas zajęć / startów 

dzieci nadmiernym hałasem, a także nie komentowanie decyzji sędziów, instruktorów 

bądź trenerów.  

 

16. Każdy członek klubu może brać udział w zawodach, szkoleniach, półkoloniach, 

obozach i aktywnościach klubu. Jednakże nie dotrzymanie terminu zapisu (jeśli jest 

wymagane)  może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w danej aktywności. 

Osoby, które dokonają zapisu a nie wywiążą się z kwestii finansowych, nie będą mogły 

ponownie przystąpić do danej aktywności. Nie dotyczy to kwestii w drodze wyjątku. 

 

17. Podczas zawodów, szkoleń, półkolonii, obozów i innych aktywności organizowanych 

przez klub, osoby biorące w nich udział podlegają pod opiekunów, czyli instruktorów, 

trenerów, wychowawców kolonijnych, kierowników kolonijnych, czy pracowników 

klubu.  

 

18. Każdy członek klubu ma prawo uczestniczyć w walnych zebraniach klubu.  

W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie prawni. 

 

19. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd Klubu. 

 

20. Osoby nie przestrzegające zasad i regulaminu obowiązującego w ramach klubu mogą 

otrzymać upomnienie, wykluczenie w treningu, zawieszenie w treningach, ostatecznie 

pozbawienie praw bycia członkiem klubu. Decyzję te podejmowane są przez Zarząd 

Klubu oraz Instruktora prowadzącego zajęcia. 

 

21. Egzaminy na wyższe stopnie kyu odbywają się dwa razy w roku. O dopuszczeniu 

członka klubu do egzaminu decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Po uzyskaniu 

zgody należy dokonać zapisu na egzamin w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym 

przez Klub. Zapisu dokonujemy poprzez drogę e-mailową na adres: 

uks@budogrodzisk.pl, po potwierdzeniu zapisu przez biuro klubu zostaje przesłana data 

oraz godzina egzaminu członka klubu. Osoby, które dokonają zapisu po wyznaczonym 

terminie są zobowiązane dokonać wpłaty 100% od kwoty egzaminu w zależności od 

stopnia na który zdaje członek klubu. Aby zarejestrować stopień należy mieć opłaconą 

roczną składkę członkowską w danej organizacji sztuk walk (federacja / związek). 
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22. Osoby reprezentujące klub na zawodach zobowiązane są do posiadania badań 

lekarskich wraz ze zgodą lekarza na uprawianie sztuk walk. 

 

23. Podczas aktywności w ramach Klubu zabronione jest: palenie papierosów,  

e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie pozostałych zabronionych substancji, 

słodyczy w nadmiernej ilości, napojów energetycznych, korzystanie nadmiernie 

telefonów komórkowych, fast-foodów i innych. 
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