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Regulamin 2019/2020 

  

REGULAMIN Klubu Sportowego „INVICTUS BJJ MOSINA” 

 

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA: 

- Klub –Klub Sportowy „INVICTUS BJJ MOSINA” z siedzibą na ul. Ptasia 1a Mosina 62-050  

Zarząd – Zarząd Klubu „INVICTUS BJJ MOSINA” 

- Członek – Członek Klubu Sportowego „INVICTUS BJJ MOSINA”, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie  opłaca 

składki członkowskie, 

- Składka członkowska – miesięczna składka członków Klubu Sportowego „INVICTUS BJJ MOSINA” 

- Zawodnik/dziecko/dorosły – członek Klubu Sportowego „INVICTUS BJJ MOSINA” reprezentujący klub i uczestniczący w 

zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy „INVICTUS BJJ MOSINA”. 

2. OPŁATY I ZASADY FINASOWANIA 

2.1. Klub finansowany jest przez: 

- rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska), 

- jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych, 

- darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów, 

-zawodnika/członka reprezentującego klub i uczestniczącego w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy „INVICTUS BJJ 

MOSINA” 

2.2 Składki członkowski 

Regulamin Płatności załącznik nr 1 do regulaminu klubu. 

- wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Klubu w drodze uchwały, 

- składki członkowskie obowiązują w czasie roku szkolnego (wrzesień-czerwiec), 

- wysokość składki członkowskiej dla osób dorosłych wynosi 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) miesięcznie za dwa 

zajęcia w tygodniu (zależne od sekcji która znajduje się w danym mieście), 

- wysokość składki członkowskiej dla osób dorosłych wynosi 140,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) miesięcznie za wszystkie 

zajęcia w tygodniu (zależne od sekcji która znajduje się w danym mieście), 

- wysokość składki członkowskiej dla dzieci i młodzieży wynosi 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) miesięcznie za 

wszystkie zajęcia w tygodniu, 

- składki należy opłacać na konto stowarzyszenia INVICTUS BJJ MOSINA (nr konta podany niżej), 

- pojedyncza nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej, 

- składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym, 
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- składki członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata za wynajem hal sportowych lub boisk, 

wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkoleniowego, księgowość, sprzęt sportowy, itp.), 

- w przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia 

zawodnika/dziecka na trening, 

- w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik/dziecko może zostać skreślone z listy zawodników Klubu; decyzję 

o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd Klubu. 

2.2.1.   Przelewy na konto 

Nr konta: 96 9048 0007 2001 0016 0704 0001 

INVICTUS BJJ MOSINA  

ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina 

Wpłata dokonywana przelewem na konto w tytule musi zawierać:  

-Imię i nazwisko zawodnika 

-miejscowość, w której uczęszcza na treningi 

-okres rozliczenia 

Np. „ Jan Kowalski/Poznań/Listopad2017” 

2.2.2 Ponowne przyjęcie do Klubu INVICTUS BJJ. 

- Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu, 

- Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Klubu jest opłacenie, opłaty wpisowej w wysokości 150zl oraz skierowanie 

prośby o ponowne przyjęcie do Klubu. 

3. FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA. 

3.1. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą rodzice/opiekunowie zawodników, 

oraz dorośli zawodnicy. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. 

4.1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener zawodnika na podstawie osiąganych rezultatów 

i zaangażowania na zajęciach treningowych. 

4.2. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych, oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych 

badań lekarskich i ubezpieczenia NNW. 

4.3. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach , do których został zgłoszony. 

4.4. Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym.  

4.5.  Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i 

uzgodnione z trenerem. 

4.6. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych ma obowiązek posiadania podstawowego kompletu treningowego 

(rashguard, spodenki, Kimono Gi). Koszt zakupu kompletu treningowego pokrywają opiekunowie i dorośli zawodnicy. 
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH I ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH. 

5.1. W okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje obozy lub zgrupowania sportowe.  

5.2. O terminie i miejscu organizacji obozów i zgrupowań sportowych decyduje Zarząd Klubu. 

5.3. Koszty uczestnictwa zawodnika na obozie treningowym lub w zgrupowaniu sportowym pokrywają rodzice/opiekunowie i 

dorośli zawodnicy. 

6. OBOWIĄZKI KLUBU 

6.1. Klub ma obowiązek zagwarantować miejsce na salach sportowych. 

6.2. Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na boiskach, salach sportowych, oraz na 

zawodach i zgrupowaniach sportowych. 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU: 

7.1. Członek Klubu ma prawo do: 

- uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego, 

- korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej, 

- korzystania z obiektów i sprzętu sportowego, 

- udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów mistrzowskich ,turniejów i sparingów towarzyskich w 

momencie uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do ścisłej kadry Klubu. 

- dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych, oraz obozach treningowych i zgrupowaniach. 

Wysokość dofinansowania zależna jest od wyników oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu. 

- rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. 

7.2. Członek Klubu ma obowiązek: 

- przestrzegać obowiązującego Statutu i Regulaminu Klubu, 

- przestrzegać regulaminu sal sportowych, zasad bezpieczeństwa, oraz zachowania się na salach sportowych, 

- systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu, 

- stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową, 

- posiadać ze sobą strój treningowy (Rashguard, kimono Gi) obuwie na sale sportową, klapki 

- każdy zawodnik od 7 roku życia zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-

Lekarskiej, dzieci poniżej 7 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 

w zajęciach rekreacyjno-sportowych na salach sportowych, 

- terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich 

dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia, 

- systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie, 
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- godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, szanować zasady uczciwej walki, szacunku dla 

przeciwnika. 

- Przestrzegać powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do 

innych osób, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe 

- dbać o higienę osobistą, oraz czystość stroju treningowego, a w szczególności : obcinać paznokcie u rąk i nóg. 

7.3. Udział zawodnika Klubu w zawodach sportowych innych niż Brazylijskiego Jiu  Jitsu na własną rękę jest możliwy tylko po 

wyrażeniu zgody przez koordynatora lub trenera odpowiedzialnego za danego zawodnika w innym przypadku zawodnik 

zostanie zawieszony. 

8.CZŁONKOWSTWO W KLUBIE USTAJE W PRZYPADKU: 

8.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu i podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały, 

8.2. Klub ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez 

uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego. Wypowiedzenie musi być złożone w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.3. Zaistnienia okoliczności przewidzianych w Statucie Klubu. 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

9.1. Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną poddane do zaopiniowania 

Walnemu Zgromadzeniu Klubu, 

9.2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie w sposób czytelny na stronie 

internetowej Klubu, mediach społecznościowych facebook i prywatnej grupie dla członków klubu. 

9.3. Rodzice/opiekunowie, dorośli zawodnicy mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do 

Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych, 

9.4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu, 

9.5. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu 

9.6. Przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr. 2 do regulaminu.  

 

Przetwarzanie danych osobowych RODO – link do strony. 

https://invictusbjj.pl/assets_invictus/uploads/RODO-OSWIADCZENIE.pdf 

https://invictusbjj.pl/assets_invictus/uploads/klauzula-1.pdf 

 

 

 

 

 

https://invictusbjj.pl/assets_invictus/uploads/RODO-OSWIADCZENIE.pdf
https://invictusbjj.pl/assets_invictus/uploads/klauzula-1.pdf
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INVICTUS BJJ 

 - Regulamin platności - 

Zał. nr 1 do Umowy - Regulamin płatności z tytułu uczestnictwa Zawodnika w Klubie. 

1. Za realizację przedmiotu umowy przez Klub, Opiekun uiszcza opłatę 120zlzł miesięcznie.  

2. Obowiązuje 20%  zniżki dla drugiego i kolejnych członków rodziny trenujących w klubie.  

3. Oplata następuje na konto - nr:  

96 9048 0007 2001 0016 0704 0001 

INVICTUS BJJ MOSINA  

ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina 

z dopiskiem: imię i nazwisko zawodnika drużyna/za m-c.  

Po indywidualnym uzgodnieniu dopuszcza się zapłatę w formie gotówki. 

4. Oplata jest wymagana za miesiące:  

a. - Wrzesień-czerwiec,  

5. Termin płatności ustala się na 10 dzień każdego miesiąca (np. składka za marzec do  

10 marca).  

6. Zawodnicy, którzy nie zapłacą składki za dany miesiąc, zostają zawieszeni w prawach zawodnika z 

dniem 1 następnego miesiąca (np. brak zapłaty składki za marzec, zawieszenie od 1 kwietnia).  

7. Nowi zawodnicy, którzy przychodzą do klubu składają deklaracje o chęci uczestniczenia w zajęciach  

szkoleniowych (treningach) w klubie INVICTUS BJJ. Za podpisanie deklaracji do szkolenia uznaje się  

wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów umowy pomiędzy zaingerowanymi stronami.  

8. W przypadku podpisania umowy w ostatnim tygodniu danego miesiąca oplata za trenowanie naliczana 

będzie dopiero od kolejnego miesiąca. W pozostałych przypadkach uznaje się za obowiązkowe uiszczenie 

opłaty za szkolenie.  

9. W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca kalendarzowego) kontuzji/choroby możliwe jest 

zawieszenie konieczności uiszczania opłaty. O zawieszeniu płatności decyduje klub po informacji od 

trenera danej sekcji oraz po złożonym wniosku od prawnego opiekuna dziecka z 

zaświadczeniem/zwolnieniem lekarskim - wniosek można złożyć drogą mailową kontakt@invictusbjj.pl  - 

wg wzoru:  

mailto:kontakt@invictusbjj.pl
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„Nazwisko i imię: ........ Data urodzenia: .........  

Sekcja :  

Trener: .................. 

Wnioskuję o zwolnienie mojego dziecka z opłat za okres miesiąca: .......z powodu kontuzji/choroby... …… 

(w załączeniu dołączam zaświadczenie/zwolnienie lekarskie).  

Z poważaniem  

 Z adresu: .............................................. - rodzic/prawny opiekun otrzymuje informacje zwrotną od klubu o 

decyzji w sprawie złożonego wniosku.  

 

KLUB  

INVICTUS BJJ 

 


