
 

 

             Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate                   

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

Nazwisko i imię kandydata: ……………………………………………………………………………………… 

 
PESEL                                                             Telefon i Email: ……………………………………………... 

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

 

Proszę o wpisanie mnie na listę członków Akademii Karate Kyokushin w Radomsku, zobowiązuję się 
do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, postanowień Zarządu Akademii, przestrzegania Regulaminu 
Klubu oraz systematycznego opłacania składek członkowskich. Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i 
zdolny(a) do udziału w zajęciach rekreacyjnych karate w AKK. Biorę pełną odpowiedzialność prawną za 
mój stan zdrowia - co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

………..………………………………… 
                                                                                                  (Czytelny podpis) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (opiekunów prawnych) OSOBY NIELETNIEJ 

 
 

Nazwisko i imiona Rodziców:……………………………………………………………………………………  

 

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

 

Telefon i Email:……………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                          .…………………………………………………………………………... 
                                            (PESEL  -  nazwisko i imię dziecka) 

Proszę o wpisanie mnie na listę członków Akademii Karate Kyokushin w Radomsku, zobowiązuję się 
do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, postanowień Zarządu Akademii, przestrzegania Regulaminu 
Klubu oraz systematycznego opłacania składek członkowskich.  
OŚWIADCZAM, że stan zdrowia mojego dziecka został skonsultowany z lekarzem i nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach karate. Zobowiązuję się do przyprowadzania 
dziecka na miejsce zajęć i odbierania po zajęciach. Oświadczam, że w razie poniesienia jakiegokolwiek 
uszczerbku na zdrowiu podczas treningu spowodowanym nie przestrzeganiem zaleceń wydawanych 
przez osobę nadzorującą zajęcia, nie będę rościł pretensji i dochodził odszkodowania w żadnej z 
przyjętych form. 
 
 

……….………………………………….. 
                                                                                                                         (Czytelny podpis) 

KLUBOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

Akademii Karate Kyokushin  

w Radomsku 

 



 

 

 
 

REGULAMIN AKADEMII KARATE KYOKUSHIN W RADOMSKU 
 

1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się od września do końca czerwca, zwykle 2 razy w 
tygodniu zgodnie z planem dostępnym na stronie internetowej www.karate.radomsko.pl. W dni 
ustawowo wolne od pracy treningi nie odbywają się.  

2. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w 
treningach oraz przestrzegania zasad zachowania godnych karateka przed wejściem i po wyjściu  
z sali ćwiczeń. Podczas treningów w DOJO obowiązuje struj karate-gi (białe kimono z 
naszywkami Kyokushin). 

3. Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko na salę treningową i odebrać je po 
zakończonych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty m.in. 
telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki itp. pozostawione w szatniach na treningach i 
zawodach. 

4. Uczestnicy treningów kumite powinni posiadać własne środki opatrunkowe. 
5. Wysokość składki członkowskiej uchwalonej przez Zarząd Klubu należy uregulować z góry do  

10-go dnia danego miesiąca. Nie opłacenie składki członkowskiej za 2 miesiące, powoduje 
skreślenie z listy członkowstwa Klubu. Za drugą osobę lub kolejne dziecko z rodziny przysługuje 
zniżka, której wysokość ustala Zarząd. Wpłacone składki członkowskie są opłatą ryczałtową i nie 
podlegają zwrotowi. 

6. Uczestnicy zajęć rekreacyjno-sportowych tj. grupy dziecięce i młodzieżowe oraz treningów 
sportowych tj. grupy zaawansowana i zawodnicza muszą złożyć pisemne deklaracje Klubowe. 
Klub ma prawo ze względów organizacyjnych ustalać i zmieniać grupy treningowe. 

7. Osoby nieposiadające wymaganych deklaracji Klubowych, opłaconych składek członkowskich nie 
mogą uczestniczyć w zajęciach karate. Zgodę na przystąpienie do egzaminu na wyższe stopnie, 
za każdym razem wydaje kierownik ośrodka (sensei). 

8. Zawodnicy powinni posiadać Kartę Zdrowia Sportowca i Licencję Zawodniczą PZK. 
9. Obozy sportowe oraz wyjazdy na zawody krajowe oraz międzynarodowe mogą podlegać 

odrębnym zasadom opłat uczestnictwa, a także dodatkowym ubezpieczeniem NNW, zgodnym z 
wymogami organizatorów lub sponsorów i statutem AKK. 
 
Uczestnicy treningów są objęci w Klubie podstawowym ubezpieczeniem NNW. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH I WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 
deklaracji AKK dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Klubu Karate (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 Roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.), w tym zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka a także wraz z utrwalonymi 
wizerunkami innych osób, przez Akademię Karate Kyokushin służących popularyzacji działań AKK 
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach 
internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam 
nieodpłatnie. 
 
 
 
                                                         Radomsko:……………………………………………………. 

                                                              (Data, czytelny podpis)   


