
REGULAMIN CZŁONKOWSKI UCZNIOWSKIEGO KLUBU JUDO LEMUR: 

1. Kazḋy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodnikoẃ niepełnoletnich po odbyciu 
jednych prob́nych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, 
zgodę i osẃiadczenie rodzicoẃ oraz podpisany regulamin opłat. 

2. Po okresie prob́nym miesiąca kazḋy zawodnik jest zobowiązany do zakupu stroju do judo 
( nie stroju do karate - stroj́ do judo ma fakturę tak zwanej plecionki, a pas tez ̇musi mieć 
odpowiednią grubosć́ - prosimy o konsultację z trenerem przed zakupem)

3. Zawodnik po zakupieniu (25z ł) od trenera naszywki klubowej ma obowiązek naszycia jej 
na plecy w wyznaczonym miejscu.

4. Ubezpieczenie NNW zawodnika lezẏ po stronie rodzicoẃ, zawodnikom startującym 
regularnie w zawodach a zwłaszcza kadetom i wyzėj proponujemy bardzo dobre 
ubezpieczenia na wypadek kontuzji. ( Jako klub będziemy mieli dla panśtwa ofertę 
grupową pod koniec wrzesńia kazḋego roku)

5. Rezygnacja jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: biuro@judo-
lemur.pl, brak rezygnacji przed konćem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję 
obowiązkiem opłaty składki. ( Jesĺi dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca 
kwietnia prosimy przesłac ́rezygnację)

6. KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AUTOMATYCZNYM 
WYPISANIEM DZIECKA Z KLUBU. REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA NALEŻY WYSŁAĆ 
W FORMIE MEILOWEJ. INACZEJ DZIECKO JEST NA LIŚCIE WRZEŚNIOWEJ Z CZYM 
WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ REGULOWANIE SKŁADEK.

7. W przypadku braku płatnosći w terminach podanych w regulaminie płatnosći trener ma 
prawo nie wpuscíć zawodnika na trening.

8. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi 
mieć - spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki obowiązkowo, wodę. W przypadku gdy 
ma judogę - judoga z pasem, klapki obowiązkowo i wodę.

9. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: 
biuro@judo-lemur.pl

10. Wszystkie wazṅe informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na fejsbooku oraz 
na naszej stronie www.judo-lemur.pl – np.: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, 
dodatkowe treningi itp.




