
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
 
 

 
 
 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 



WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI  
 
Dokonując wyboru naszego klubu znaleźliście się Państwo w gronie najprężniej działających 
klubów karate w Polsce, zrzeszonych w federacji JKA Polska. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w pracy i opiece nad dziećmi oraz starszymi adeptami sztuki karate. Cyklicznie 
co roku organizujemy obozy sportowe – letnie i zimowe, zawody, egzaminy. Wśród 
trenujących mamy Medalistów Mistrzostw Polski, Europy i Świata.  
 
Wspólnie tworzymy nasz wspaniały Samuraj Team. 
 
Trener prowadzący : Maciej Kosmacz, tel. 501 671 752 
  
samurajwielkopolska@gmail.com  
www.samurajwielkopolska.pl 
www.facebook.pl/samurajwielkopolska  
www.facebook.pl/grupainformacyjna - WAŻNE GRUPA INFORMACYJNA KLUBU  
 
 

1. Przychodzący do klubu ma prawo wziąć udział w pierwszych zajęciach bezpłatnie. 
2. Jeżeli Przychodzący zdecyduje się na dołączenie do klubu, zobowiązany jest wpłacić 

opłatę rejestracyjną – 40 zł. (płatne jednorazowo na konto lub gotówką). 
3. Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest płacić składkę członkowską w wysokości  

(do 15-go dnia każdego miesiąca): 
A) Treningi 2x w tygodniu – 130 zł/mies. 
B) Trening 1x w tygodniu – 100 zł/mies. 
C) Rodzeństwo 2x w tygodniu 230 zł/mies. 
WPŁATY DOKONUJEMY: 
A) Gotówką u Trenera prowadzącego 
B) Na konto Klubu: 49109014760000000143279565  

Samuraj Wielkopolska, ul. Nowiny 52b/2, 62-030 Luboń 
4. Nieobecność na jednym lub kilku treningach nie zwalnia z opłacania składki 

członkowskiej.  
5. Nieopłacanie składki członkowskiej równoznaczne jest z wycofaniem się z 

członkostwa w klubie, o ponownym przyjęciu decyduje Trener prowadzący.  
6. W przypadku niepożądanego zachowania ćwiczącego na treningach, Trener ma 

prawo wyprosić go z treningu.  
7. Potwierdzenie egzaminów wydaje klub oraz federacja JKA Polska (w przypadku 

opłacenia składki członkowskiej JKA przez zawodnika, oraz wzięcia udziału w 
licencjonowanym egzaminie).  

8. Rodzice niepełnoletnich zawodników trenujących w klubie, oraz pełnoletni trenujący 
wyrażają zgodę na udostępnianie ich wizerunku na zdjęciach, filmach, materiałach 
promocyjnych klubu.  

9. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem klubu poruszamy z Trenerem 
prowadzącym.  

 
Oświadczam, że znam i akceptuję powyższe warunki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez klub Karate Samuraj Wielkopolska.    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


