
 

Regulamin Klubu Kuma Judo 
� Zajęcia judo organizowane są przez Klub Sportowy KUMA JUDO z siedzibą 

przy ul. Obrońców Tobruku 38 /316 w Warszawie.  
 
Klub Sportowy KUMA JUDO 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 38/316  
NIP: 5223026080 | Regon: 360919490  
 
1. Zajęcia treningowe grup dziecięcych odbywają się w okresie trwania roku szkol-
nego w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni 
ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.  
 
2. Struktura organizacyjna klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z 
ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener na podstawie 
wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.  
 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji członkowskiej 
oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca), bądź złożenie 
przez rodzica oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia 
w treningach judo. Każdy zawodnik musi wnieść opłatę  na  ubezpieczenie NNW 
obejmujące treningi Judo.  
 
4. Przyjęcie dziecka do klubu KUMA JUDO wiąże się z wnoszeniem comiesięcznej 
składki członkowskiej o których mowa w regulaminie opłat.  
 
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowych jest posiadanie aktu-
alnych badań lekarskich  oraz ubezpieczenia NNW obejmującego treningi Judo.  
 
6. Zasady opłacania składek członkowskich zostały opisane w Regulaminie składki 
członkowskiej   
 
 
7. Zawodnicy KUMA JUDO po dokonaniu wpłat podanych w Regulaminie składki 
członkowskiej  mają prawo do: 

� uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej 
� uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego 
� wyjazdów na krajowe i międzynarodowe zawody sportowe zgodnie z kwalifikacją tre-

nera prowadzącego 
� zajęciach organizowanych przez klub uczestniczenia w dodatkowych treningach walki 

(Randori), biegowych oraz innych. 
� wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe zgodnie z kwalifikacją tre-

nera prowadzącego, 
� przystępowania do egzaminów na stopnie kyu 

 
8. Zawodnik  KUMA JUDO zobowiązany jest w szczególności do:  

� przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej 
� kulturalnego zachowania się na terenie budynku w którym odbywają się treningi; 
� kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji oraz 

wszystkich pracowników budynku gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób; 
� kulturalnego zachowania podczas zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych, za-

wodnik powinni kierować się zasadami judo oraz fair play; 



� wykonywania poleceń wydanych przez trenera; 
� aktywnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach oraz punktualnego przybycia na 

zajęcia; 
� informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.); 
� uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście 

do łazienki, szatni); 
� dbania o sprzęt sportowy 
� uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście 

do łazienki, szatni); 
� posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spo-

denki, dresy bez suwaków); 
� udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera; 
� występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, ko-

szulka klubowa, bluza klubowe); 
� reprezentowania godnej postawy sportowca na zewnątrz. 

 
9. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających 
obowiązki określone w pkt. 8 

� upomnienie, również przy całej grupie jak i w obecności rodzica 
� usunięcie zawodnika z zajęć 
� nie zgłoszenie zawodnika do zawodów lub wycofanie zawodnika ze startu w zawo-

dach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi 
� czasowe zawieszenie w prawach zawodnika. 

 
Przygotowanie dzieci do zajęć: 
 
Prosimy by dzieci skorzystały z toalety przed rozpoczęciem treningu. 
 
Na zajęciach dzieci ćwiczą w judoki (obowiązkowo po 3 miesiącach treningu dzieci 
od 6 roku życia ) dzieci młodsze 3-5 lat  w stroju sportowym ; spodenki  i koszulka . 
 
Odzież powinna być pozbawiona suwaków, które mogą zranić zarówno samego ćwi-
czącego, jak i innych uczestników treningu oraz mogą powodować niszczenie maty. 
 
Przed zajęciami prosimy o zdjęcie kolczyków, bransoletek, zegarków, wisiorków ,łań-
cuszków  spinek , opasek  itp. Dziewczynki muszą mieć związane włosy . 
 
Uczestnicy zajęć drogę z szatni na matę pokonują (podobnie jak każde opuszczenie 
sali judo w trakcie treningu) w klapkach .Zapobiega to wnoszeniu brudu na matę, na 
której po chwili sami ćwiczą. Ćwiczą na bosaka.  
 
W czasie zajęć dzieci powinny mieć także minimum 0.5 litra wody. 
 
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika mogących mieć 
wpływ na jego uczestnictwo w treningu prosimy informować trenera. Stawianie się 
dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciw-
wskazań do podjęcia treningu.  

RODO   
 
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym 
informujemy, że:  
1)KUMA JUDO ul. Obrońców Tobruku 38/316 w Warszawie przetwarza dane osobowe 
Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka w związku z przynależnością do klubu.  
2)Administratorem danych osobowych są Prezesi KUMA JUDO , a dane te są – z ich 
upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów, księgowego i specjalistę ds. 
administracyjnych.  
Administrator danych informuje, że:  
1.przetwarzane przez KUMA JUDO  dane osobowe członków klubu oraz członków 
uczestników pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;  
2.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania 
członkostwa w KUMA JUDO . Nie podanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie 
członkostwa w KUMA JUDO .  Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo 
ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z 
wystąpieniem z klubu;  
3.kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo: 
kumajudoklub@gmail.com  
4.podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka 
jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań statutowych KUMA JUDO takich jak: 
prowadzenie szkolenia sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, 
uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych, pozostałej 
działalności statutowej klubu;  
5.dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka:  
a)są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,  
b)podaliście Państwo składając deklarację członka uczestnika, kartę obozową  albo 
uzyskaliśmy je w wyniku prowadzonej z Państwem korespondencji . 
c)są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przynależnością do KUMA JUDO 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są 
przetwarzane w celach handlowych),  
d)będą przechowywane, przez okres przynależności do KUMA JUDO a także po ustaniu 
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie 
usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,  
e)nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też  
jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom,  
f)obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer 
ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona i 
nazwiska rodziców, adres e-mail, szkołę;  
6.przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo 
usunięcia;  
7.w razie uznania, że przetwarzanie przez KUMA JUDO, dotyczących Pani/Pana danych  
osobowych lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


