
ABC młodego Dragona
1. Każde dziecko, które pragnie wstąpić do UKS Akademii Judo Dragon proszone jest 

o przekazanie na drugich zajęciach - trenerowi podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego 
Deklaracji Członkowskiej (otrzymanej na pierwszych zajęciach lub drogą mailową). 

2. Po miesiącu zajęć w naszej Akademii, każdy zawodnik zobowiązany jest do zakupu judogi (o ile 
trener nie zaleci inaczej - dotyczy młodszych dzieci). Istnieje możliwość dokonania zakupu 
judogi plecionki u trenera (białej/niebieskiej) wraz z naszywką klubową, w konkurencyjnej 
cenie. Naszywkę klubową zawodnik powinien mieć przyszytą na lewym kołnierzu na wysokości 
serca. 

3. Rezygnacja z członkostwa jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: 
baninodragon@gmail.com, brak złożenia pisemnej rezygnacji przed końcem miesiąca 
poprzedzającego rezygnację, skutkuję obowiązkiem opłaty składki (np. aby zrezygnować z zajęć 
judo w czerwcu, rezygnacje przesyłamy w maju).

4. Dziecko musi być każdorazowo przygotowane do zajęć: judoga i pas (w przypadku, gdy 
jeszcze nie ma judogi, musi mieć – spodnie/spodenki dresowe i białą koszulkę klubową) klapki, 
woda niegazowana. 

5. Trener odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć judo, przed i po zajęciach 
odpowiada rodzin/opiekun.

6. We wszystkich sprawach typu rachunki, faktury, zaświadczenia – prosimy o kontakt na adres e-
mail: baninodragon@gmail.com

7. Informacje bieżące prosimy sprawdzać na naszym facebook’u www..fb.com/judodragongdynia) 
oraz stronie www.akademiajudodragon.pl. Na bieżąco są tam podawane informacje dotyczące 
zawodów, obozów, półkolonii oraz zdjęcia i filmiki z treningów.
    

8. Jeśli zawodnik wyraża chęć udziału w zawodach, rodzic zgłasza to trenerowi smsem: „Zgłaszam 
mojego syna Jana Kowalskiego rocznik 2012, waga 25kg na zawody w Gdańsku”. Klub wysyła 
jedną wspólną listę zawodników do organizatora zawodów. W czasie zapisów na listę startową 
podczas ważenia zawodników, w dniu zawodów - prosimy o podawanie jednolitej nazwy klubu 
czyli: UKS Akademia Judo Dragon (nie: Dragon Bojano, Akademia Dragon, itd.), powoduje to 
błędy w zliczaniu punktów do klasyfikacji drużynowej.

9. Trener może zezwolić zawodnikowi na uczestnictwo w dodatkowych treningach, w innych 
sekcjach naszego klubu, dodatkowym treningu „talent” lub w RANDORI w innym klubie. 
Zawodnicy startujący w zawodach powinni tę kwestię poruszyć z trenerem indywidualnie.

10. Treningi odbywają się w dni nauki szkolnej. W okresie świątecznym, świąt oznaczonych na 
czerwono w kalendarzu oraz podczas ferii zimowych i wakacji - nie są organizowane treningi 
obowiązkowe. Staramy się jednak by dzieci miały możliwość trenowania.

11. Jeden trening podczas semestru szkolnego może się nie odbyć bez podania przyczyny, rodzice 
zostaną odpowiednio szybciej o tym poinformowani (zdarzenie losowe).
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REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:

1. Wysokość składki członkowskiej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 130 zł miesięcznie płatne
 do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

2. W przypadku rodzeństwa składka wynosi 220 zł  (za 2 osoby) i 310 zł (za 3 osoby)
3. Obowiązkowa opłata jednorazowa roczna: 45 zł (licencje klubowe, trenerskie, OC trenerów oraz 

Ubezpieczenie NNW dla każdego członka klubu), należy na konto klubowe wraz z pierwsza 
składką członkowską. 

UKS Akademia Judo Dragon
22 1140 2004 0000 3502 7638 5508

 (w tytule: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, Szkoła gdzie prowadzone są zajęcia)
Np. Jan Kowalski, maj, SP Banino

Na poniższe konto należy wpłacać tylko i wyłącznie składki członkowskie.
Nie jest to konto, na które można wpłacać opłaty za np. gadżety klubowe lub judogi

4. Opłata członkowska jest stała, dlatego w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma 
możliwości odliczenia części składki. Dziecko natomiast może odrobić zajęcia w dowolnej 
placówce naszego klubu. Składki należy uiszczać w każdym miesiącu roku szkolnego tj. od 
września do czerwca. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty składki.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Podczas ferii zimowych planowane są jak co roku półkolonie zimowe ( 14-18.02.2022r.) 
oraz tygodniowy Obóz Narciarski 20-26.02.2022r. (2 tydzień ferii, ilość miejsc bardzo ograniczona także 
chętnych zapraszamy do kontaktu już we wrześniu).
2. Podczas letnich wakacji nasz Klub organizuje: 
- półkolonie letnie (27.06-1.07.2022r.)
- obóz sportowo- rekreacyjny  w Łapinie (3-12.07.2022r.)
- obóz sportowo- rekreacyjny w Łapinie (12-21.07.2022r.)
- obóz judo (druga połowa sierpnia)
- family camp (25-28.08.2022r.)
3. Zdawanie na wyższe stopnie kyu (egzaminy na pasy) odbędzie się w maju.
4. w październiku planujemy wydanie nowych gadżetów klubowych DRAGON.
5. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do sponsorów klubu(pomoc w organizacji zawodów, 
fotografowanie zajęć, zakupu nagród itd.) również prosimy o kontakt. 

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Trenerzy UKS Akademii Judo Dragon!


