
 

MIĘDZYSZKOLNY           UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 

Kyokushin karate 
„O Y A M A” 

 tel. 502-031-565  tel. 501-185-662 

 tel/fax94 363-44-31    www.karatedrawsko.pl 
 

DEKLARACJA 
CZŁONKA SEKCJI KARATE W DRAWSKU POMORSKIM 

 

 

1. Nazwisko i imię członka .............................................................................................. 

2. Data urodzenia ............................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania ..................................................................................................... 

4. Szkoła/miejsce pracy ................................................................................................... 

5. Zgoda rodziców/opiekunów „Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka w 

zajęciach sportowo – rekreacyjnych klubu” 

................................................... 
          podpis rodzica/opiekuna 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

Przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno – sportowych w 

zakresie karate – rekreacja nie stwierdza się. 

 

 

ZDOLNY         NIEZDOLNY 

 

Uwagi                                                         ........................................................... 
                                                                                                                                   pieczęć i podpis lekarza 

 

                                                                        

     REGULAMIN 

1. Członek klubu obowiązany jest przestrzegać poleceń instruktora lub jego asystentów 

w trakcie prowadzenia zajęć. 

2. Członkowie klubu mogą korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem – wyłącznie  za  wiedzą i zgodą  instruktora. 

3. Członkowie klubu zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w zajęciach 

treningowych. 

4. Członek klubu zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich. 

      5.   Członek klubu obowiązany jest przestrzegać dyscypliny i etykiety  DOJO.  
 
 



Regulamin opłat 

Regulamin opłacania składek członkowskich MUKS OYAMA” 

1. Wysokość składki członkowskiej jest zryczałtowana miesięcznie i nie zależy od ilości treningów 

wypadających w danym miesiącu. Wysokość składki wynosi 50 zł.  

2. Dla rodzin trenujących w Klubie przewidziana jest obniżona składka.  Składka członkowska 

uiszczana przez rodzinę wynosi80 zł (brat, siostr, matka, ojciec) Jeżeli na zajęcia uczęszcza 

trzecia osoba z rodziny składka nie ulega podwyższeniu. Stosowane zniżki w opłacaniu składek 

nie nakładają się. 

3. Składki należy wpłacać u instruktora lub na konto Klubu, do 15 dnia miesiąca z góry. W tytule 

wpłaty należy podać imię i nazwisko ćwiczącego oraz miesiąc, za który jest wpłacana składka. 

4. W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc składka podtrzymująca 

członkowstwo wynosi 25 zł za miesiąc. 

5. Jeżeli osoba trenująca jest zwolniona przez lekarza z zajęć fizycznych przez  okres co najmniej 

dwóch tygodni w skutek przeciwwskazań zdrowotnych składka wynosi 25 zł . 

6. Przy opóźnionej wpłacie (po 15 dniu danego miesiąca),  bez uzasadnionych przyczyn i 

wcześniejszego uzgodnienia z instruktorem prowadzącym, wysokość składki wynosi 60zł. 

7. Koszt pojedynczego treningu – 10 zł. 

8.  W sytuacjach losowych przywidziana jest zniżka do 100% w zamian za wykonanie ustalonych 

prac na rzecz klubu. 

9.  Nieuiszczenie opłaty za kolejne dwa miesiące może powodować wykluczeniem z zajęć 

10. Wysokość opłaty może ulec zmianie. 

11. W przypadku rezygnacji z zajęć miesięczna składka członkowska nie podlega zwrotowi. 

12. Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach. W 

przypadku odwołania treningu przez instruktora uczestnik tych zajęć ma prawo do udziału w 

zajęciach w innej grupie w innym wcześniej ustalonym terminie. 

13. W przypadku wpłaty składki członkowskiej na konto należy podać:  

Nazwa: MUKS OYAMA Drawsko Pom.  

Adres: ul.Pl. Konstytucji 6  78-500 Drawsko Pom. 

Bank Spółdzielczy, Nr. konta: 32 8577 1015260998283 0000010  

W tytule „Składka członkowska za miesiąc, Imię, nazwisko dziecka”Potwierdzenie wpłaty 

składki członkowskiej dokonanej na konto należy przedstawić instruktorowi na zajęciach do 15 

każdego m-ca. 

 

 


