
REGULAMIN KLUBU  

MUKS SPARTAN ROKIETNICA 

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE 

 
WPROWADZENIE 

Zaczynając lekturę niniejszego regulaminu, pamiętajcie, że został on stworzony abyśmy wszyscy, 

zawodnicy, rodzice, trenerzy i działacze podążali w jednym kierunku – do wspólnego sukcesu.  

W niniejszym regulaminie staraliśmy się zawrzeć prawie wszystkie aspekty „życia” zawodnika 

taekwondo w naszym klubie. 

Informacje o Klubie MUKS Spartan Rokietnica Taekwondo Olimpijskie, zwanego dalej 

„Klubem”: 

MUKS Spartan Rokietnica Taekwondo Olimpijskie 

ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica 

NIP: 7811887414 

REGON: 302530069 

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych w Starostwie Poznańskim nr: EUKS-115 

Numer konta bankowego: 74904310412041006487360001 

Główny adres e-mail: spartanrokietnica@gmail.com 

Strona WWW: www.spartanrokietnica.pl 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin Klubu Sportowego MUKS SPARTAN ROKIETNICA zwany dalej "Regulaminem", 

obowiązuje wszystkich członków Klubu. Ustala on cele i zasady działania Klubu. 

2. Adres siedziby Klubu oraz adres korespondencyjny: ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.  

Adres głównej siedziby sportowej Klubu (w tym biuro obsługi klienta): ul. Pocztowa 4, 62-090 

Rokietnica. 

3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Spartan Rokietnica jest organizatorem szkolenia  

w zakresie Taekwondo Olimpijskiego, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego oraz Związki Wojewódzkie, 

podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego  

i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Celem szkolenia jest:  

3.1 Rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej jaką jest Taekwondo Olimpijskie.  

3.2. Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play.  

3.3. Nauka i doskonalenie umiejętności oraz rozwój zdolności ruchowych.  

3.4. Maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych 

zawodników poprzez indywidualizację zajęć treningowych.  

3.5. Selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania Taekwondo Olimpijskiego 

dla jednostek szczególnie uzdolnionych 



5. Komunikacja wewnątrzklubowa i wymiana wszystkich istotnych dla funkcjonowania klubu 

wiadomości, w tym ważne informacje dla rodziców i zawodników, odbywać się będzie za 

pośrednictwem następujących kanałów wymiany informacji: 

- klubowy system zarządzania – platforma online SportsManago, zwana dalej „platformą 

online”; 

- droga elektroniczna (e-mail); 

- wiadomości SMS, telefonicznie. 

- grupa na portalu społecznościowym Facebook (SPARTAN ROKIETNICA TEAM) 

(opcjonalnie) 

6. Klubowa platforma online jest dostępna w Internecie pod linkiem 

https://sportsmanago.pl/login i w aplikacji mobilnej dla urządzeń Android oraz IOS. Każdy 

członek klubu otrzyma darmowy dostęp do aplikacji, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE 

 

1. Członkami Klubu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:  

1.1 Wypełnią internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Klubu: 

https://spartanrokietnica.pl/dolacz-do-spartan/ 

oraz aktywują konto członka klubu na platformie online, do której zostaną przekierowaniu 

po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.  

1.2 Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do bieżącego śledzenia aktualności, stanu konta 

oraz wiadomości na swoim indywidualnym koncie. 

1.3 Deklaracja musi być dokładnie i rzetelnie wypełniona, kandydat musi odpowiedzieć na 

wszystkie pytania zawarte w formularzu oraz zaznaczyć wszystkie oświadczenia. 

1.4 W przypadku kandydata niepełnoletniego, zgłoszenie musi wypełnić jeden z rodziców lub 

opiekun prawny wskazując kandydata jako osobę uczestniczącą w zajęciach sportowych. 

2. Każdy członek zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju na treningach i zawodach: 

2.1 Grupa początkująca - najmłodsza: 

 wygodny strój sportowy  

2.2 Zawodnik trenujący nie uczestniczący w zawodach - grupa zaawansowana: 

 wygodny strój sportowy  

 Dobok 

 Koszulka klubowa 

2.3 Zawodnik trenujący, uczestniczący w zawodach - grupa sportowa: 

 Dobok 

 koszulka klubowa 

 ochraniacz przedramienia 

 ochraniacz goleni 

 ochraniacz na szczękę  

            2.4 W przypadku nowych członków obowiązek posiadania stroju jest wymagany po 2 miesiącach  

                  członkostwa w klubie 

https://sportsmanago.pl/login
https://spartanrokietnica.pl/dolacz-do-spartan/


3. Odzież klubowa, doboki oraz sprzęt sportowy będą do nabycia w zakładce sklep na klubowej 

platformie online. 

4. Zawodnicy, którzy na koniec sezonu otrzymali klubowe dresy oraz doboki zobowiązani są do ich 

noszenia na zawodach oraz imprezach związanych z reprezentowaniem klubu. Nieprzestrzeganie 

tego obowiązku skutkować będzie zwrotem kosztów za w/w rzeczy. 

5. Rodzice nie mogą przebywać na Sali w trakcie trwania treningu – zgodnie z rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

 

§3 

 OPŁATA CZŁONKOWSKA 

 

1. Opłata członkowska (składka) jest opłatą comiesięczną uprawniającą członka klubu do:  

 udziału w treningach organizowanych przez Klub,   

 udziału w zawodach (regulamin powoływania na zawody sportowe) *,  

 udziału w konsultacjach treningowych (regulamin powoływania na konsultacje treningowe) 

*,  

 udziału w obozach sportowych* i półkoloniach*,  

 udziału w imprezach i dodatkowych zajęciach organizowanych przez klub (basen, ogniska, 

wycieczki rowerowe, pokazy itp.), 

 ubezpieczenia podczas zawodów sportowych, obozów i konsultacji treningowych, 

 otrzymania licencji zawodniczej Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. 

2. Wysokość opłaty członkowskiej wynosi 100,00 zł na miesiąc 

W przypadku uczęszczania na zajęcia 1 raz w tygodniu – 65,00 zł 

3. Opłata członkowska płatna jest z góry za dany miesiąc, obowiązkowo do 10 – tego dnia 

każdego miesiąca 

4. Rekomendowaną formą opłacania zajęć jest płatność za pośrednictwem klubowej platformy 

online, która daje możliwość dokonania szybkiej płatności przez stronę przelewy24.pl. Dzięki 

wpłatom za pomocą tej platformy członek klubu może na bieżąco śledzić stan swojego konta 

oraz kontrolować wpłaty. Podczas płatności pobierana jest prowizja 1,1%. 

 

5. Opłaty członkowskie można również dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, na 

numer konta klubowego: 74 9043 1041 2041 0064 8736 0001 w tytule przelewu należy wpisać: 

nazwisko oraz imię dziecka, oraz opisać jakiego miesiąca dotyczy płatność. 

 

6. W przypadku nieopłacania składek po wcześniejszych zawiadomieniach stosowane będą kary 

zawieszenia a w konsekwencji skreślenia z listy członków. 

7. Opłata członkowska jest niezależna od ilości treningów jaka wypada w danym miesiącu  

i obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Opłata członkowska nie jest opłatą za treningi. 

8. Opłaty uiszczone na poczet więcej niż jednego okresu rozliczeniowego nie podlegają zwrotowi, 

pozostają jednak w mocy dla klubowicza z zawieszeniem.  

9. Ulgi w opłatach członkowskich 



Ulga rodzinna: w przypadku uczęszczania na treningi rodzeństwa, małżeństw bądź całych 

rodzin przysługuje ulga w wysokości 10 zł dla każdej kolejnej osoby z rodziny. Ulga nie 

obowiązuje w przypadku, gdy członek Klubu uczęszcza na zajęcia 1 raz  

w tygodniu. 

Przykładowo: opłata wynosi 100 zł za pierwszą osobę i 90 zł za każdą kolejną trenującą 

osobę. 

 

 Karta Dużej Rodziny: w przypadku, gdy członek klubu posiada Kartę Dużej Rodziny i 

uczęszcza na treningi częściej niż 1 raz w tygodniu, może ubiegać się o zniżkę w wysokości 

10%. (Opłata 90 zł) 

 Zwolnienia z opłat przysługują członkom w przypadku kontuzji bądź choroby 

wykluczającej z udziału w treningach przez min 2 tyg. (wysokość tych ulg będzie ustalana 

indywidualnie w zależności od okresu niezdolności) Warunkiem zwolnienia z opłaty 

członkowskiej bądź części opłaty jest przedstawienie Zarządowi Klubu zwolnienia bądź 

zaświadczenia lekarskiego o chorobie. 

 Na wniosek członka Klubu Zarząd może zawiesić członka na czas niekreślony. Wtedy 

członek Klubu jest zwolniony z opłat członkowskich. Zawieszony członek Klubu nie może 

uczestniczyć w treningach i innych aktywnościach Klubowych. 

Uwaga! Aby skorzystać z jakiejkolwiek ulgi lub zawiesić opłatę członkowską z powodu kontuzji lub 

choroby, należy napisać wiadomość przez klubową platformę online (moduł wiadomości) do 

Klubowego menadżera platformy (widocznego w systemie wiadomości). Opcjonalnie zgłosić ww. 

informacje można również poprzez kontakt z sekretarzem Klubu. 

 

*wyjazdy na zawody sportowe, konsultacje treningowe oraz obozy i półkolonie sportowe są dodatkowo 

płatne ze względu na wysoki koszt organizacji. Klub w miarę możliwości finansowych oraz w przypadku 

otrzymania dofinansowania na organizację zawodów/konsultacji będzie dofinansowywał do wyjazdów 

wybranym zawodnikom z Klubu. 

 

§4 

ODSTĄPIENIE OD CZŁONKOSTWA 

1. Klubowicz może zrezygnować z zajęć i członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia 

poprzez wyrażenie woli rezygnacji. Klubowicz jest zobowiązany przesłać oświadczenie  

o rezygnacji na adres e-mail: spartanrokietnica@gmail.com lub spartantrenerzy@gmail.com. 

Rezygnacja złożona do dnia 7 każdego miesiąca nie obciąża kosztami osoby rezygnującej. 

Rezygnacje zgłoszone po tym terminie zobowiązują do opłaty członkowskiej za rozpoczęty 

miesiąc. 

2. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa z Klubowiczem może zaszkodzić 

reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, 

wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i niniejszym 

Regulaminem. 

3. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia, jeżeli: 

mailto:spartanrokietnica@gmail.com
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a. Klubowicz naruszy warunki członkostwa; 

b. Klubowicz zalega z płatnością co najmniej 2 (dwóch) opłat miesięcznych i nie zostaną one 

uregulowane pomimo powiadomienia Klubowicza o zaległości i wyznaczenia dodatkowego 

terminu do zapłaty. W przypadku, gdy osoba, z której anulowano członkostwo z powodu braku 

płatności chciałaby ponownie zostać Klubowiczem, Klub może uzależnić zawarcie nowego 

przystąpienia do członkostwa od zapłaty wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej 

deklaracji członkowskiej. 

§5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

spartanrokietnica@gmail.com lub spartantrenerzy@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w 

ciągu 14 dni. 

§6 

POWOŁYWANIE ZAWODNIKÓW NA ZAWODY SPORTOWE 

1. Wszystkie zawody sportowe, w których bierze udział Klub podzielone są na trzy kategorie: 

A. W zawodach sportowych kategorii A. mogą wziąć udział wszystkie dzieci trenujące w klubie 

niezależnie od wieku, stażu. Są to turnieje dla początkujących i zaawansowanych zawodników 

taekwondo, podczas których rozgrywane są tylko konkurencje sprawnościowe. 

B. W zawodach sportowych kategorii B. mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy z klubu, którzy 

uczęszczają na treningi piątkowe (sparingi klubowe), wyrażają chęć do współzawodnictwa 

Taekwondo w formie walk sportowych, posiadają swoje ochraniacze sportowe i ważne 

badania sportowo-lekarskie. Są to turnieje, podczas których rozgrywane są walki sportowe 

(full-kontakt), skierowane do zawodników początkujących i zaawansowanych 

rozpoczynających swoją przygodę z taekwondo sportowym (turnieje podwórkowe, ligi 

taekwondo itp.) 

C. W zawodach kategorii C. mogą wziąć udział doświadczeni w walkach zawodnicy z grupy 

sportowej Klubu. Ostateczne składy na zawody kategorii C zatwierdza kadra trenerska. Na 

decyzję o powołaniu zawodnika na zawody kategorii C ma wpływ na poziom przygotowania 

do walk sportowych zawodnika, jego wyniki sportowe oraz starty w zawodach kategorii B. 

 

 

§7 

 

1. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy Klubu 

 

§8 

 

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Klubu nr 1/09/2022 z dn. 01.09.2022 

i wchodzi w życie od dnia 01.09.2022. 
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