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DEKLARACJA ZAWODNIKA SPORTÓW MOTOROWYCH - MOTOCYKLE 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w treningach i zawodach sportowych jako zawodnik 

drużyny KKS Polonia Wrocław. W przypadku startu w zawodach sportowych, zobowiązuję się 

do przeprowadzenia badań w specjalistycznej przychodni sportowo–lekarskiej. 

 

 

…………………………………………………….……….. 
Data i czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego 

 

 

Dane zawodnika: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………. 

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………. 

Ważne informacje o stanie zdrowia zawodnika: ……………………………………………………………….. 

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

Numer telefonu i adres e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

Dane opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………….                                    ………………………………………………………. 
Miejscowość, data                     Podpis Prezesa Klubu lub Wiceprezesa sekcji 
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UMOWA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

§1 

Zobowiązania Klubu wobec Klubowicza 

1. Klub zobowiązuje się do udzielenia Klubowiczowi Licencji Klubowej na czas przynależności do Klubu.  

2. Klub zobowiązuje się wobec każdego z Klubowiczów zrzeszonych w Klubie do: 

a. przeprowadzania regularnych treningów przynajmniej 3 razy w miesiącu (od marca do listopada) 

w miejscu i czasie wcześniej wskazanym przez Klub, 

b. przekazania Klubowiczowi jednej na sezon bluzy klubowej oraz umożliwienia Klubowiczowi treningu 

we własnym zakresie na terenie uprzednio przygotowanym i wskazanym przez Klub,  

c. wsparcia merytorycznego oraz formalnego w niezbędnych badaniach lekarskich i innych kwestiach 

formalno-prawnych związanych z przynależnością klubową.  

3. Jeżeli Klubowicz posiada licencję zawodniczą C, B lub A i deklaruje swoje uczestnictwo 

w przynajmniej dwóch rundach Pucharu Polski, Mistrzostw Polski lub IPONE Enduro Cross Series, Klub 

zobowiązuje się do przekazania Zawodnikowi nieodpłatnie dodatkowej bluzy klubowej. 

4. Jeżeli Zawodnik w roku poprzedzającym zdobył tytuł Mistrza lub Vice Mistrza w Pucharze bądź 

Mistrzostwach Polski Enduro i/lub Cross Country, Klub zobowiązuje się do przekazania Zawodnikowi 

nieodpłatnie dodatkowej bluzy klubowej. 

5. Jeżeli Zawodnik osiągnie tytuł Mistrza lub Vice Mistrza w Pucharze bądź Mistrzostwach Polski Enduro i/lub 

Cross Country reprezentując KKS Polonię Wrocław, Klub zobowiązuje się do zwrotu Zawodnikowi wszystkich 

wpisowych za starty w tychże zawodach. 

6. Klubowicz może zawiesić płatność składki członkowskiej na 1 miesiąc w ciągu roku. Podczas miesiąca 

ze składką zawieszoną, Klubowicz nie będzie korzystał z terenu udostępnionego przez Klub oraz uczestniczył 

w zgrupowaniach i szkoleniach.  

7. Po roku przynależności klubowej i regularnym opłacaniu składki członkowskiej, Klubowicz może przejść 

na okres bez składkowy i nie płacić składki członkowskiej. W okresie bez składkowym, Klubowicz nie może 

korzystać z terenu udostępnionego przez Klub oraz ze zgrupowań i szkoleń. 

 

§2 

Zobowiązania Klubowicza wobec Klubu 

1. Klubowicz zobowiązuje się do opłacenia wpisowego w kwocie 320 zł bezzwłocznie po podpisaniu deklaracji 

przystąpienia do Klubu. Wpisowe płatne jest jednorazowo. 

2. Klubowicz zobowiązuje się do regularnego opłacania składki członkowskiej w kwocie 350 zł miesięcznie, 

opłacanej za miesiąc przynależności „z góry”, płatnej do 10-tego dnia każdego miesiąca od marca do 

listopada (łącznie 9 wpłat) w roku.i 

3. Klubowicz zobowiązuje się do uczestnictwa w przynajmniej jednym zgrupowaniu miesięcznie, 

w miesiącach od marca do października, chyba że stan zdrowia Klubowicza lub inny wypadek losowy mu to 

uniemożliwi. 

4. Klubowicz zobowiązuje się do godnej reprezentacji Klubu słowem i zachowaniem.  

5. Jeżeli Klubowicz nie wywiąże się z powyższych obowiązków, Klub może w trybie natychmiastowym usunąć 

Klubowicza z Klubu, po ówczesnym poinformowaniu Klubowicza o niniejszym fakcie. 

 

…………………………………………………………………….                                                ………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis Klubowicza lub opiekuna prawnego                                        Data i czytelny podpis Prezesa Klubu lub Wiceprezesa sekcji 
 

 
i Nie dotyczy Członków Honorowych Klubu. Status Członka Honorowego nadać może wyłącznie Dyrektor lub Wiceprezes sekcji motorowej. 

Członek Honorowy otrzymuje niniejszy status za szczególne zasługi dla Klubu. Członek honorowy może zostać zwolniony również z 
obowiązku opłacenia wpisowego. 


