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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA   
Imię i nazwisko:.......................................................................................................................................   

Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................................   

Adres zamieszkania:.................................................................................................................................   

Telefon kontaktowy:.................................................................................................................................   
 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               /imię rodzica lub opiekuna oraz numer telefonu/   

OŚWIADCZENIE  
Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie wstępuję w poczet członków Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do i zobowiązuję się 

do przestrzegania Regulaminu, Statutu i zarządzeń władz klubu. Ponadto, zobowiązuję się do terminowego opłacenia składki 

członkowskiej zgodnie z obowiązującymi uchwałami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji użytkowników 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.).   

Wyrażam zgodę /Nie wyrażam* zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* do celów promocji i 

sprawozdawczości działań.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych 

było dobrowolne.  

Oświadczam że moje dziecko jest/nie jest szczepione zgodnie z harmonogramem szczepień. *  

Oświadczam, że dziecko posiada aktualne ubezpieczenie szkolne w ......................................................................   
                           /nazwa szkoły/   

Poznań, dn.......................                  ..........................................   *niepotrzebne skreślić       

                                      /podpis członka lub prawnych opiekunów/   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ZGODA LEKARZA 

 
Stwierdzam iż, .......................................................................................................... nie posiada przeciwwskazań do 

uprawiania dyscypliny sportu Taekwon-do ITF. 

 

Poznań, dn.......................                                       ....................................................   
                      /podpis I pieczęć lekarza/     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW   
  

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo ...........................................................................................................  w treningach  

Taekwon-do w Poznańskim Sportowym Klubie Taekwon-do oraz udział w zawodach.   
 

   

Poznań, dn.......................                   ....................................................   
                  /podpis członka lub prawnych opiekunów/ 

 

 

 

 



 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach  Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do: 

 

I. Organizator zajęć:   

1. Poznański Sportowy Klub Taekwon-do (zwany dalej Klubem) jest członkiem Polskiego Związku Taekwon-do (zwanej dalej PZTKD).   

2. Zajęcia sportowe mają character, zajęć ruchowych z elementami taekwon-do i samoobrony i są prowadzone zgodnie z wymogami PZTKD i International 

Taekwon-do Federation (zwanej dalej ITF) oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.   

3. Zajęcia prowadzą instruktorzy Taekwon-do, rekreacji ruchowej lub innych, posiadający stopień potwierdzony przez  PZTKD  ITF Klub prowadzi zajęcia przez 

cały rok szkolny. Ilość uczestników w jednej grupie powinna wynosić minimum 5 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, osoby uczestniczące w 

zajęciach mogą zostać przeniesione do jednej z innych prowadzących przez Klub grup ćwiczebnych.    

4. Klub zastrzega sobie prawo do odwoływania pojedynczych zajęć w przypadku niedostępności sali gimnastycznej, na której te zajęcia są prowadzone lub innych 

ważnych powodów np. Choroby lub niedostępności instruktora   

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach:   

1. Wiek minimum 4 lata w przypadku zajęć Taekwon-do KIDS  oraz 8 lat w przypadku Taekwon-do 

2. Dostarczenie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia treningów DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ (według wzoru otrzymanego od instruktora).   

3. Skonsultowanie się z lekarzem w sprawie ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach Taekwon-do.   

4. Uiszczanie składki członkowskiej do 10-go każdego miesiąca (za miesiąc z góry) zgodnie z obowiązującymi uchwałami.   

5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Klub jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i  

zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni 

opiekunowie.   

III. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NNW:   

1. Klub ubezpiecza zawodników od NNW zgodnie z Art. 38. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w recepcji 

obiektu treningowego przy ul. Winogrady 11. 

2. Uczestnicy zajęć prowadzonych w Klubie zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie kwalifikujące do zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Klub zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ww. badan. 

3. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących jednak wszyscy biorący udział w zajęciach robią to na własną (lub 

opiekuna prawnego) odpowiedzialność. 

4. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonuje polecenia INSTRUKTORA, a opuszczanie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu 

INSTRUKTOROWI.   

5. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłoszone INSTRUKTOROWI.   

6. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, zobowiązane są do przestrzegania regulaminów obiektu a także przepisów BHP i 

p.poż. oraz poszanowania mienia obiektu i innych uczestników zajęć.   

IV. Składki członkowskie:   

1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich ustalana jest na początku każdego sezonu.   

2. Składka członkowska uiszczana jest do 10-go każdego miesiąca (z góry) lub w innym terminie ustalonym uprzednio z   

INSTRUKTOREM.   

3. Składka jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w odpowiedniej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu.   

4. Składka należy uiszczać u instruktora prowadzącego lub przelewem na konto Klubu. W tytule należy wpisać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA imię i nazwisko 

członka/dziecka uczestniczącego w zajęciach, opłącany okres (miesiąc), np. “Składka członkowska, Jan Kowalski, październik”, lub przez swoje/dziecka konto 

w aplikacji WOD.GURU 

5. Nieuiszczenie składek za 2 kolejne pełne miesiące skutkuje skreśleniem z listy czonków Klubu.   

6. W przypadku zaległości w składce członkowskiej, ćwiczący ma prawo uczestniczyć w zajęciach dopiero po uregulowaniu zaległych składek.   

7. Trzy razy w roku odbywają się egzaminy na stopnie szkoleniowe (pasy) a przystępujący do nich uiszczają opłatę egzaminacyjną ustaloną przez PZTKD ITF. 

Egzaminy te nie są obowiązkowe i przystępuje się do nich dobrowolnie, ale za zgodą trenera przy równoczesnym regularnym uczestniczeniu w zajęciach.   

V. Zasady obowiązujące trenujących:   

1. Na sali treningowej (DOJANG) obowiązuje ogólna DYSCYPLINA oraz zachowywanie respektu w stosunku do INSTRUKTORA oraz TRENERA i starszych 

stopniem.   

2. Na sali treningowej zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia.   

3. W czasie trwania zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych oraz należy unikać zbędnych rozmów.   

4. Podczas zajęć zabrania się noszenia obuwia oraz jakichkolwiek ozdób (zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki itp.), długie włosy muszą być spięte do tyłu.   

5. Na zajęciach obowiązuje tradycyjny ubiór do taekwon-do tzn. DOBOK lub strój sportowy (spodnie dresowe i koszulka) w przypadku osób rozpoczynających 

treningi.   

VI. Trenowanie Taekwon-do, życie społeczne i nauka:  

1. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach mogą zostać wykluczone z uczestniczenia w zajęciach w powodu zaległości w nauce zgłoszonych przez rodziców/opiekunów 

lub nauczycieli.  

2. W przypadku wykorzystania przez uczestnika zdobytych na treningu umiejętności w innym celu niż uprawianie sportu lub samoobrona będą natychmiast  

wyciągane konsekwencje dyscyplinarne (z wykluczeniem z dalszych treningów włącznie).  

 

VII. Inne postanowienia:  

2 1. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.  

3 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

 


