
D  A  N  E    P  E  R  S  O  N  A  L  N  E    Z  A  W  O  D  N  I  K  A  

M a K o  J U D O  

Data wypełnienia ankiety:…………………………Wrocław 
 

Nazwisko dziecka  Imiona dziecka  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia *  

Miejsce zamieszkania (z 

kodem pocztowym)* 
 

Miejsce zameldowania 

(z kodem pocztowym) -

wpisać jeśli inny niż 

zamieszkania* 

 

Miejsce  nauki – szkoła 

(dokładny adres wraz z 

kodem pocztowym)* 

 
Telefon komórkowy 

dziecka/zawodnika* 
 

Telefon komórkowy ojca*  
Telefon komórkowy 

matki* 
 

Miejsce pracy i 

stanowisko ojca* 
 

Miejsce pracy i 

stanowisko matki* 
 

e-mail (ojciec)*  e-mail (matka)*   

Rok rozpoczęcia 

treningów  
 

e-mail 

(dziecka/zawodnika)* 
 

    

Klub Sportowy MaKo Judo prowadzi stronę internetową www.makojudo.pl,  portale społecznościowe (facebook, 

istagram), na których zamieszcza niektóre dane, sylwetki zawodników i zawodniczek, ich sukcesy i osiągnięcia. Znajdują się 

tam również zdjęcia z obozów, zawodów, pokazów i treningów judo. Wszystkie zamieszczone zdjęcia mają tylko i wyłącznie 

charakter informacyjny i pokazowy. Czy wyrażają Państwo zgodę na zamieszczenie podstawowych danych nieoznaczonych 

gwiazdką na stronie, www.makojudo.pl  oraz zdjęć z wizerunkiem dziecka na treningach, zawodach, obozach, wycieczkach, 

pokazach judo. W przypadku osób niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni. Dane oznaczone gwiazdką nie 

zostaną umieszczone na stronie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek Państwa zastrzeżeń, umieszczone  

dane zostaną natychmiast poprawione lub usunięte, dotyczy to również zdjęć. Wyrażamy także zgodę na otrzymywanie 

informacji klubowych drogą e-mail lub sms na adresy i telefony podane powyżej. 

 

Wyrażamy zgodę /Nie wyrażamy zgody (proszę zakreślić właściwe) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                       Data i  czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam/my zgodę na amatorskie uprawianie judo  przez mojego syna/córkę w Klubie Sportowym MaKo Judo  (dotyczy 

osób niepełnoletnich)………………………………………………………….. 

                                                                       Data i  czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Zobowiązuję się do przeprowadzenia badań sportowych - okresowych mojego syna/ córki  w celu wykluczenia 

przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w tym do zajęć ogólnorozwojowych i judo. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                          Data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Zobowiązuję się do ubezpieczenia mojego syna/córki od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogących pojawić się na 

zajęciach judo, obozach, zawodach, wycieczkach o czym zostałem/am poinformowany/na przez trenera. (W związku z tym, że 

organizatorzy zawodów, obozów, treningów dla dzieci wymagają takiego ubezpieczenia prosimy o potraktowanie sprawy 

bardzo poważnie).  

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                          Data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Jestem świadomy istnienia ryzyka odniesienia kontuzji podczas zajęć i wyrażam/my zgodę na udzielenie pierwszej 

pomocy medycznej w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas treningu, obozu, wycieczki, zawodów. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                          Data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

http://www.makojudo.pl/
http://www.makojudo.pl/


 

Opłaty obowiązujące w K.S. MaKo Judo od 01.10.2022   

1. Roczna składka członkowska za rok 2022/2023 (rok szkolny) dla wszystkich sekcji klubu – 100 zł./osobę bez względu na datę 

zapisu do klubu – płatna do 31.10.2022 (składka ważna do 31.08.2023). Osoby przystępujące do klubu po 31.10.2022 opłacają 

składkę tej samej wartości do 14 dni od daty zapisania. Klub jest Stowarzyszeniem i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Utrzymujemy się ze składek i dotacji. (Składka na bieżące utrzymanie i prowadzenie klubu, księgowość, opłaty licencji 

klubowych itp.) Upoważnia członków do udziału w różnych akcjach prowadzonych przez klub (zawody, pokazy, egzaminy, 

szkolenia, dofinansowania niektórych akcji szkoleniowych, otrzymywania gadżetów klubowych). Składka nie podlega zwrotowi.  

       Bardzo prosimy o dokładne opisywanie wpłat ponieważ istnieją podobne nazwiska w różnych sekcjach. W tytule wpłaty proszę      

       napisać: (imię i nazwisko dziecka, składka członkowska roczna, sekcja np. (Gwarna, Wietrzna, Trzebnica, Długołęka itp.)  

      Ważne: W celu łatwiejszej identyfikacji środków  prosimy o niełączenie ich. (np. składka roczna i składka miesięczna za  

      zajęcia, obóz itp). 

2. Opłata za zajęcia judo (dotyczy sekcji przy ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu, (nie dotyczy grup szkolnych) – w tytule 

proszę napisać: (imię i nazwisko dziecka, miesiąc, którego dotyczy wpłata, rok, składka miesięczna, sekcja. Przykład: 

(Jarosław Maśliński, listopad 2022, składka miesięczna, sekcja np. (Wietrzna, Trzebnica, Długołęka itp.)   

Uwaga: opłata za wrzesień 2022 – grupa początkująca 120 zł, pozostałe grupy 150 zł 

Miesięczną składkę za zajęcia prosimy opłacać do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc treningowy płatność z góry np. 

płatność za październik do 5 październik. Nie odlicza się kosztów za niewykorzystane zajęcia. W przypadku nie opłacenia 

składki w terminie lub rozliczeń za pojedyncze zajęcia (z wyjątkiem miesiąca wrzesień 2022) opłata wynosi 30 zł za każde 

zajęcia (60 min), 40 zł (90 min). Ze względów organizacyjnych prosimy o ustalenie jednej formy uczęszczania na zajęcia. Składka 

miesięczna za zajęcia jest kwotą stałą i nie jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu np. w przypadku mniejszej ilości dni w 

miesiącu, świąt, przerw wakacyjnych itp.. W niektórych sytuacjach (wakacje, ferie zimowe, święta),  może nastąpić zmiana ilości 

treningów oraz opłat z tym związanych o czym będą Państwo informowani w komunikatach na stronie www.makojudo.pl.  

Opłaty wg. klucza poniżej: ( dotyczy sekcji przy ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu).  

Opłaty w pozostałych sekcjach w ustaleniu z trenerami prowadzącymi sekcje (kwota uzależniona od kosztów eksploatacji sali 

w szkołach) 

1 zajęcia tygodniowo (czas trwania 1 zajęć 60 min.) – 100 zł./miesiąc/os – grupa początkująca 

2 zajęcia tygodniowo (czas trwania 1 zajęć 60 min.) – 160 zł./miesiąc/os – grupa początkująca 

1 zajęcia tygodniowo (czas trwania zajęć 90 min.) – 150 zł./miesiąc/os – grupa średniozaawansowana i zaawansowana 

2 zajęcia tygodniowo i więcej (czas trwania zajęć  90 min.) – 180 zł./miesiąc/os – grupa średniozaawansowana i zaawansowana 

Rodzeństwo 2 osoby – Suma powyższych kwot pomniejszona o 30 zł. np. 2x180 zł – 30 zł = 330 zł 

Rodzeństwo 3 osoby – dwie osoby płacą pełną kwotę, trzecia osoba gratis. 

W przypadku braku wpłaty będziecie państwo informowani o zaległościach drogą e-mail lub sms. 

Opłaty prosimy dokonywać na konto: K.S. MaKo Judo, ul. Racławicka 71/1, 53-149 Wrocław,  

nr. konta: 78 1050 1575 1000 0090 3007 2012 (Ingbank) 

Ubezpieczenie: Uczestnicy zajęć powinni posiadać ubezpieczenie NW dotyczące zajęć judo. Ubezpieczenie indywidualnie lub  przez 

trenera  Macieja Kostrzewę tel.: 691638651. 

Badania sportowo-lekarskie (przykładowe adresy – może być jakikolwiek lekarz sportowy):  

Lekarz sportowy: Biurowiec Pod Złotym Dębem pl. Wolności 7, Wrocław – tel. 695 980 170 

Przychodnia na Stadionie Olimpijskim, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław , Tel. 071 347 33 00 

Dodatkowe Informacje: 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących powyższych grup udzielają trenerzy Jarosław Maśliński tel.: 600400084, Maciej Kostrzewa  

tel.: 691638651 (grupa zaawansowana i średniozaawansowana), Paweł Całka: tel. 884010998 (grupa początkująca). 

Grupy szkolne – ul. Orzechowa 62 – trener Tomasz Podżorski: tel. 504355090 

W sprawach zakupy stroju do judo prosimy o konsultację z trenerami. 

http://www.makojudo.pl/
tel:600400084

