
 
Regulamin opłacania składki członkowskiej  

w Uczniowskim Klubie Judo „Ryś”  
w roku szkolnym 2022/23  

 
 

1. Każdy członek Uczniowskiego Klubu Judo „Ryś”, z tytułu przynależności do Klubu, ma obowiązek opłacać składkę 
członkowską.  

2. Składka członkowska w roku szkolnym 2022/23 wynosi 2000 zł. za cały rok. Składka członkowska jest składką 
roczną i jest płatna w 10-ciu równych ratach (po 200 zł) do 10-go dnia miesiąca począwszy od września do czerwca.  

3. W  UKJ „Ryś” nie ma opłat za szkolenie (treningi). Wysokość składki nie zależy od ilości zajęć, w jakich 
uczestniczy członek klubu. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia tylko opłatą za przynależność 
do Klubu.  

4. Opłatę składki członkowskiej należy dokonywać gotówką w sekretariacie Klubu (sklepik) lub na konto:  

Uczniowski Klub Judo „Ryś”  
ul. Na Uboczu 9 
02-791 Warszawa 
71 1940 1076 3019 7932 0000 0000 

W treści przelewu proszę podać: Składka członkowska za kogo i jak grupa 
np. Składka członkowska Kowalski Jan, AJ-FunnyM  

5. Informacja o składkach (zestawienie wpłat) jest dostępne w panelu rodzica: https://sportsmanago.pl/parent-activate 

6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka oraz dzieci, które w ciągu ostatnich 14 dni 
miały kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

7. W sytuacji gdy w związku z epidemią Klub zawiesi prowadzenie treningów w formie stacjonarnej, zajęcia będą się 
odbywały w formie on-line poprzez platformę video ZOOM. W sytuacji zajęć online wysokość składki członkowskiej 
pozostaje bez zmian. 

8. W wyniku decyzji władz Klubu mogą być stosowane następujące ulgi w wysokości składki członkowskiej: 

a. 50-75%  - zasłużeni zawodnicy Klubu od wieku juniora odnoszący wysokie wyniki sportowe.   

b. 25-75% - członkowie Klubu będący w trudnej sytuacji materialnej, realizujący rzetelnie program szkoleniowy 

c. 25-75% - członkowie Klubu, którzy ze względu na długotrwałą kontuzję, chorobę, kwarantannę lub sytuację 
życiową uczestniczą w działalności Klubu w niepełnym wymiarze.  

d. 75% - członkowie Klubu, którzy przez dłuższy okres (ponad miesiąc) nie uczestniczą w działalności Klubu.  
 

9. Ulga dotycząca składki członkowskiej jest przyznawana, przez władze Klubu, na określony okres, na podstawie 
podania członka, a w wypadku nieletnich jego rodzica. 

10. Osoby nie uczestniczące w zajęciach np. z powodu choroby, wyjazdu itp. mogą nadrobić materiał szkoleniowy w 
grupach równoległych po wcześniejszej konsultacji z trenerem. 

11. W trakcie ferii zimowych (13.02-26.02.2022) zawodnicy będą mogli uczestniczyć w treningach, codziennie od 
poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie bez dodatkowych opłat, które będą prowadzone w siedzibie  Na 
Uboczu 9.   

12. Opłata wpisowa do klubu dla nowego członka jest darmowa. W przypadku ponownego zapisu do klubu po 
wcześniejszej rezygnacji, jeżeli rezygnacja miała miejsce w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy, obowiązuje opłata 
wpisowa, która wynosi 50% miesięcznej składki członkowskiej. 

13. W składkę nie jest wliczone ubezpieczenie NNW. Ubezpieczeniem NNW są objęci zawodnicy biorący udział we 
współzawodnictwie PZ Judo lub WMZ Judo. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać ubezpieczenie NNW (sporty 
walki - judo) – wykupione we własnym zakresie. 

14. Do udziału w obozach/zgrupowaniach mogą zostać zakwalifikowani zawodnicy mający w pełni uregulowane opłaty 
składki członkowskiej. Minimalny staż członkowski kwalifikujący do wyjazdu na obóz wynosi 3 miesiące (obowiązek 
opłacenia składek członkowskich minimum 3 miesiące przed obozem). 

15. Zawieszenie członkostwa jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: klub@judo-rys.pl lub 
w sekretariacie. Członkostwo może zostać zawieszone na minimum 2 miesiące i maksimum 6 miesięcy. 
Członkostwo na kolejne miesiące można zawiesić przed końcem miesiąca poprzedzającego. Członek, który 
zawiesił swoje członkostwo nie opłaca składki członkowskiej  

16. Rezygnacja z członkostwa jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: klub@judo-rys.pl lub 
w sekretariacie. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty 
składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej do końca kwietnia prosimy o mailowe 
przesłanie rezygnacji). 

 
 


