REGULAMIN SEKCJI JUDO KLUBU JUDO LEGIA WARSZAWA
§1
JUDO LEGIA WARSZAWA działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o Kulturze Fizycznej.
§2
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i pozaszkolnym na wszystkich
poziomach umiejętności w sekcji judo.
§3
1.Przyjęcie dziecka do JUDO LEGIA WARSZAWA następuje po złożeniu deklaracji przystąpienia do JUDO LEGIA
WARSZAWA,
2. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu JUDO LEGIA WARSZAWA wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek
członkowskich, o których mowa w § 4 regulaminu, zakupem pakietu startowego - §6, dostarczaniem aktualnych
badań sportowych (grupy judo).
3. O rezygnacji z członkostwa w JUDO LEGIA WARSZAWA rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić
Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie
już członkiem sekcji. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej
wymienionych form:
a) za pośrednictwem trenera,
b) skan podpisanej rezygnacji można przesłać na adres info@judo.legia.com, przyjęcie rezygnacji następuje w
momencie otrzymania potwierdzenia od klubu,
c) przesłać listem poleconym na adres klubu.
4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczania
comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 4 do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z
członkostwa.
§4
1. Składki członkowskie są stałe w zależności od przynależności do grupy oraz niezależne od faktycznych obecności
dziecka na zajęciach i wynoszą:
a) w miesiącach I – VI oraz IX – XII
- grupy trenujące raz w tygodniu - 90,- zł miesięcznie
- grupy trenujące dwa razy w tygodniu - 140,- zł miesięcznie
- grupy i osoby trenujące trzy razy w tygodniu i więcej - 160,- zł miesięcznie
- dla dzieci należących do klas sportowych – składka przez I rok nauki wynosi 150 zł rocznie, od II klasy wymagane
są comiesięczne opłaty.
b) w miesiącach VII – VIII – 0,- zł.
c) w przypadku rodzeństw jest możliwość skorzystania ze zniżki 10% od łącznej sumy składek
d) w przypadku długiej absencji i niemożności czynnego uczestnictwa w życiu klubu, członek może ubiegać się o
zmniejszenie składki o 50%.
2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu.
Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po
miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej JUDO LEGIA WARSZAWA oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie klubu.
3. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia
składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu. Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:
Składka członkowska
Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej);
Grupa zajęć - według grafiku na stronie internetowej klubu, za jaki okres jest dokonywana wpłata: miesiąc i rok
np. Składka członkowska Jan Kowalski U6 wrzesień 2016 r.
4. po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.
5. W przypadku nie wniesienia składki w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6, dziecko może zostać niedopuszczone do
uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek
członkowskich, jednak wymaga to pisemnego wniosku rodzica bądź opiekuna.

§5
1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a) wynajem sali do zajęć judo;
b) wynagrodzenie trenerów;
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu judo;
d) promocję klubu w mediach;
e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Warszawsko-Mazowieckim
Okręgowym Związku Judo;
f) dofinansowanie udziału dzieci w zawodach;
g) opłaty biurowe i administrację klubu.
2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach decyduje Zarząd Klubu. Kwota dofinansowania
uzależniona jest od rangi zawodów i klasy zawodników.
§6
Każdy członek sekcji jest zobowiązany w okresie maksymalnie 2 miesięcy od przystąpienia do klubu (złożenia
deklaracji) do zakupu pakietu startowego (zawartość pakietów może ulegać zmianie, opis będzie znajdował się na
stronie internetowej klubu). Koszt takiego pakietu wynosi 150 zł lub 200 zł (w zależności od wielkości i gramatury
judogi). Numer konta i zasady są opublikowane na stronie www. Podczas turniejów zawodnicy mogą startować
jedynie w judogach klubowych Adidasa.
§7
Każdy członek sekcji musi jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§8
1. Zawodnik sekcji judo klubu JUDO LEGIA WARSZAWA 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, spodenki, dresy 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.
2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających
obowiązki określone w ust. 1 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.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
Przyjęcie dziecka do JUDO LEGIA WARSZAWA następuje po złożeniu deklaracji przystąpienia do JUDO
LEGIA WARSZAWA (statut klubu do wglądu na stronie internetowej). Deklaracja musi zostać złożona
najpóźniej na drugich zajęciach, inaczej uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia.
Zawodnicy z grup JUDO (opis na harmonogramie) są zobowiązani do dostarczenia badań sportowych
wykonanych w Poradni Medycyny Sportowej.
Na stronie klubu dostępne są informacje nt. miejsc, gdzie można wykonać badania sportowe. Po
wykonaniu pierwszych badań, należy co 6m-cy stawiać się na kontrolę. Brak aktualnego zaświadczenia
może skutkować niedopuszczeniem do zajęć do momentu dostarczenia niezbędnego dokumentu. W klubie
musi się znajdować kopia zaświadczenia. Jeśli tylko będzie możliwość, klub będzie organizował takie
badania na miejscu, o takiej możliwości będziemy informować na stronie.
Wszyscy członkowie Klubu zostają objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które
obejmuje tylko i wyłącznie udział w treningach judo prowadzonych w klubie oraz udział we
współzawodnictwie, suma ubezpieczenia – 5000 zł.
Przygotowanie dzieci do zajęć:
Gorąco prosimy o przebieranie dzieci w szatniach oraz zaprowadzenie ich do toalety przed rozpoczęciem
treningu.
Na zajęciach dzieci ćwiczą w judogach, ewentualnie w dresach, spodenkach i koszulkach do momentu
zakupu pakietu startowego. Odzież powinna być pozbawiona suwaków, które mogą zranić zarówno
samego ćwiczącego, jak i innych uczestników treningu oraz mogą powodować niszczenie maty. Przed
zajęciami prosimy o zdjęcie kolczyków, bransoletek, zegarków itp.
Uczestnicy zajęć drogę z szatni na matę pokonują (podobnie jak każde opuszczenie sali judo w trakcie
treningu) w klapkach lub kapciach. Zapobiega to wnoszeniu brudu na matę, na której po chwili sami
ćwiczą. Ćwiczą na bosaka.
W czasie zajęć dzieci powinny mieć także minimum 0.5 litra napoju (najlepiej wodę).
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika mogących mieć wpływ na jego
uczestnictwo w treningu prosimy informować trenera. Stawianie się dziecka na zajęciach sportowych jest
równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do podjęcia treningu.
Ze względu na przepisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie OC jest ważne tylko w czasie treningu - nie
obejmuje ono czasu pomiędzy zajęciami) uprzejmie prosimy o nie wpuszczanie dzieci na matę, jeśli nie ma
na niej trenera. Wyjątek stanowi sytuacja, w której trener zezwoli dzieciom na zabawę przed lub po
zajęciach.
Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników, dlatego prosimy o nie zostawianie
wartościowych rzeczy w szatni.

WARUNKI OPŁACANIA SKŁADEK
Składki członkowskie są stałe w zależności od przynależności do grupy oraz niezależne od faktycznych
obecności dziecka na zajęciach i wynoszą:
w miesiącach I – VI oraz IX – XII
- grupy trenujące raz w tygodniu - 90,- zł miesięcznie
- grupy trenujące dwa razy w tygodniu - 140,- zł miesięcznie
- grupy i osoby trenujące trzy razy w tygodniu i więcej - 160,- zł miesięcznie
- dla dzieci należących do klas sportowych – składka przez I rok nauki wynosi 150 zł rocznie, od II klasy wymagane
są comiesięczne opłaty.

Miesiące wakacyjne VII - VIII są nieskładkowe.
Dla rodzeństw zniżka 10% od łącznej wysokości składek (dot. tylko składek członkowskich).
W przypadku długiej absencji i niemożności czynnego uczestnictwa w życiu klubu, członek może ubiegać się o
zmniejszenie składki o 50%.

Jeśli dziecko jest członkiem Klubu i nie została złożona rezygnacja, składkę trzeba opłacać bez względu na
to, czy dziecko uczestniczy w treningach, czy nie.
Treningi, w których uczestnik nie bierze udziału, przepadają. Nie ma możliwości odrobienia zajęć.
Zgodnie z § 4 pkt. 3 regulaminu sekcji za zajęcia judo płacimy do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy. Po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.
WAŻNE:
w tytule przelewu wpisujemy informację według poniższego wzoru:
Składka członkowska
Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej); za jaki okres jest
dokonywana wpłata: miesiąc i rok np.: Składka członkowska Jan Kowalski U6 wrzesień 2014 r.
Numer konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane: JUDO LEGIA WARSZAWA Ul. Wańkowicza 7/119 02-796 Warszawa
O rezygnacji z członkostwa w JUDO LEGIA WARSZAWA rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest
powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od
którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji. Rezygnacja musi mieć formę pisemną, zaprzestanie
uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. Powiadomienie o
rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form: za pośrednictwem
trenera lub skan podpisanej rezygnacji można przesłać na adres info@judo.legia.com, przyjęcie rezygnacji następuje
w momencie otrzymania potwierdzenia od klubu lub przesłać listem poleconym na adres klubu.

Podczas treningu rodzice nie przebywają na sali judo, pierwszy trening danej grupy w miesiącu jest
treningiem otwartym dla rodziców.
Dane kontaktowe:
tel. 792 080 093
mail info@judo.legia.com (w tytule maila prosimy podawać nr grupy oraz imię i nazwisko uczestnika)
www.judo.legia.com
www.facebook.com/JudoLegiaWarszawa
Bardzo prosimy o dodanie naszego adresu mailowego do zaufanych w Państwa skrzynkach mailowych
(zdarza się, że nasze maile wpadają do SPAMU i informacje do Państwa nie docierają). Zachęcamy do
częstego odwiedzania naszej strony internetowej – jest to nasz główny kanał informacji. W zakładce
aktualności/strona główna umieszczamy na bieżąco wszystkie informacje o Klubie, treningach, jak również
o planowanych działaniach.

RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI JUDO LEGIA WARSZAWA
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:
1.
Uczniowski Klub Sportowy „Judo Legia Warszawa” przetwarza dane osobowe Pani/Pana lub Pana/Pani
dziecka w związku z przynależnością do klubu UKS Judo Legia Warszawa.
2.
Administratorem danych osobowych jest Prezes UKS Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796
Warszawa, NIP 9512330780, zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy
pod numerem 488, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów, obsługę
księgową, pracowników klubu oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem w związku z wykonywaniem
przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora.
Administrator danych informuje, że:
1.
przetwarzanie przez klub UKS Judo Legia Warszawa dane osobowe członków klubu UKS Judo Legia
Warszawa oraz kandydatów na członków klubu UKS Judo Legia Warszawa pochodzą wyłącznie od osób, których
dotyczą;
2.
podanie danych osobowych klubu UKS Judo Legia Warszawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i
zachowania członkostwa w klubie UKS Judo Legia Warszawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie
członkostwa w klubie UKS Judo Legia Warszawa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich
usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Judo Legia Warszawa albo z
wystąpieniem z klubu UKS Judo Legia Warszawa;
3.
W celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z klubem poprzez maila
info@judo.legia.com lub telefonicznie 792 080 093
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka jest niezbędność tego
przetwarzania do realizacji zadań statutowych klubu UKS Judo Legia Warszawa, takich jak: prowadzenie szkolenia
sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach,
realizowanie zadań publicznych, pozostałej działalności statutowej klubu;
5.
Pani/Pana dane osobowe:
a.
podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
b.
przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Judo Legia Warszawa
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach
handlowych),
c.
będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Judo Legia Warszawa, a także po ustaniu
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów
Administratora – przez czas ich realizacji,
d.
nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
e.
obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL,
adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
5.
przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6.
w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Judo Legia Warszawa dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

