
 
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.  
 
Trenerzy prowadzący:  
Maciej Kosmacz 501 671 752 (sprawy organizacyjne) 
Przemysław Siejak 501 560 090 
 
www.samurajwielkopolska.pl  
www.facebook.com/samurajwielkopolska 
samurajwielkopolska@gmail.com 
www.youtube.com– samurajwielkopolskatv 
instagram: karate_samurajwielkopolska 
 
WAŻNE: 
GRUPA INFORMACYJNA DLA KLUBOWICZÓW – Prosimy o dołączenie do grupy. 
(znajdują się tam wszystkie ważne informacje dotyczące zajęć, grafiku, odwołania treningów itp. 
Wiadomości nie są wysyłane indywidualnie) 
https://www.facebook.com/groups/samurajwielkopolska/ 
 

1. Nowy członek klubu, zobowiązany jest wpłacić opłatę rejestracyjną – 40 zł (płatne jednorazowo). 
2. Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest płacić składkę członkowską w okresie od września do czerwca (do 15 dnia 

każdego miesiąca): Treningi 2x w tygodniu – 150zł/mies. 
Płatności dokonujemy na konto lub gotówką u Trenera.  
Nr konta bankowego: 49 1090 1476 0000 0001 4327 9565 
Samuraj Wielkopolska 
tytułem: Imię i nazwisko osoby ćwiczącej, opłata za „miesiąc”, sekcja Luboń. 
Nieobecność na jednym lub kilku treningach w miesiącu nie zwalnia z opłacania składki członkowskiej. 
Nieopłacanie składki członkowskiej równoznaczne jest z wycofaniem się z członkostwa w klubie, 
o ponownym przyjęciu decyduje Trener prowadzący. 

3. W przypadku niepożądanego zachowania ćwiczącego na treningach, trener ma prawo wyprosić z zajęć. 
4. Potwierdzenie zdanych egzaminów uczniowskich wydaje klub oraz federacja JKA Polska.  
5. Rodzice niepełnoletnich zawodników trenujących w klubie wyrażają zgodę na udostępnianie ich wizerunku na 

zdjęciach, filmach, materiałach promocyjnych klubu. 
6. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem klubu poruszamy z trenerem prowadzącym. 
7. Podczas przeprowadzanych zajęć rodzice nie przebywają na sali treningowej. 
8. Wszelkie zaświadczenia, rachunki, pisma itp. wystawiane są przez klub na prośbę zainteresowanego. 
9. Egzaminy uczniowskie są dodatkowo płatne wg. stawek federacji JKA Polska.  

Na kwotę składają się: opłata egzaminacyjna + składka członkowska federacji (płatna raz w roku). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Akceptuję warunki przynależności 

 
……………………………………………………. 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


