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Członkostwo 

W treningach bierze udział każdy adept, który złoży w klubie wypełnioną  deklarację członkowską oraz zapozna się z 

regulaminem potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

Opłacając systematycznie składkę członkowską ma prawo głosu we wszystkich walnych wyborczych lub sprawozdawczych 

zebraniach zwołanych przez zarząd klubu. W przypadku osoby niepełnoletniej jest to rodzic lub opiekun prawny. 

 

Strój 

Oficjalnym strojem do Taekwondo Olimpijskiego jest „dobok”  w którego skład wchodzi, bluza z długim rękawem, spodnie 

oraz pas. Dopuszcza się również noszenie koszulki z krótkim rękawem sygnowanej napisem taekwondo połączonej ze 

spodniami i pasem od doboku. 

Wszyscy nowi adepci winni się zaopatrzyć w powyższy strój najpóźniej po 3 miesiącach uprawiania dyscypliny. 

Zawodnik (adept) nie posiadający odpowiedniego stroju lub gdy jego ubiór rażąco odbiega od ogólnie przyjętych norm nie 

zostanie dopuszczony do treningu. 

 

Zawodnik 

Osoba posiadająca licencje PZTO wyrobioną przez licencjonowany klub oraz książeczkę sportowo – lekarską potwierdzającą 

zdolność do czynnego uprawiania dyscypliny oraz uczestnictwa w zawodach sportowych. Zawodnik o pierwszych 

obowiązkowych badaniach lekarskich informowany jest przez trenera, następnie zobowiązany jest do przestrzegania 

terminu wstawiennictwa w celu następnego badania lekarskiego przedłużającego zdolność zgodnie z ostatnim wpisem 

lekarz orzecznika. 

Zawodnik  posiadający 10/11 lat osiągający lub rokujący dobre wyniki sportowe po spełnieniu powyższych kryteriów decyzją 

trenerów może zostać wpisany do kadry wojewódzkiej młodzików, jak również korzystać tym samym z dofinansowania do 

szkoleń w ramach kadry wojewódzkiej. 

Zawodnik korzystający z takiej formy dofinansowania lub pobierający stypendium za wyniki sportowe zobowiązany jest do 

udziału w treningach dodatkowych grupy zawodniczej, oraz w każdych innych przedsięwzięciach szkoleniowych 

organizowanych na szczeblu klubu lub kadr.  

W przypadku stwierdzenia długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji zawodnika w szkoleniu klub ma prawo zwrócić się do 

organu przyznającego stypendium o jego zawieszenie lub zwrot. 

Każdy licencjonowany zawodnik  ma prawo do udziału  w bezpłatnych dodatkowych treningach innych klubów na terenie 

wielkopolski  prowadzonych przez naszych trenerów. 

Zawodnik zobowiązany jest posiadać swój własny zestaw ochraniaczy tj. „stópki, rękawice, ochraniacze na golenie i 

przedramiona” w przypadku kadeta w również szczęka. Klub jest w stanie zapewnić podczas treningu kask i hogo a w czasie 

rozgrywania zawodów również ochraniacz krocza (suspensor). 

 

Starty 

Do udziału w zawodach , zawodników deleguje klub. Skład kadry w poszczególnych kategoriach wiekowych na dany rok 

kalendarzowy będzie dostępny na stronie klubu i facebooku. Na czas zawodów klub może również delegować kierownika 

grupy lub inną osobę niezbędną do pomocy w sprawach organizacyjnych. 

Wszystkie osoby delegowane przez klub będą miały pokrywany  koszt związany z danym wyjazdem w miarę możliwości i 

płynności finansowej klubu. 

Na zawody wyjeżdżają tylko osoby delegowane jednym środkiem transportu wydelegowanym również z klubu. Nie ma 

możliwości wyjazdów rodzinnych. Osoby chcące pojechać towarzysko  jadą  na własny koszt i nie mogą przebywać 

bezpośrednio w strefie rozgrywania zawodów a jedynie na trybunach lub tzw. „strefie kibica”. 

 

Egzaminy 

Do egzaminu przystępuje każda osoba trenująca w klubie minimum 3 miesiące.  

Egzaminy będą prowadzone 2 razy w roku i będą zaliczeniem półrocznego semestru. Zdobywanie kolejnych stopni 

uczniowskich jest niezwykle ważną motywacją pogłębiania umiejętności i wiedzy na temat uprawianej dyscypliny. Dla 

zawodników również warunkiem startu w zawodach, gdzie wymagane są odpowiednie stopnie w zależności od rangi 

zawodów. Każdy egzamin jest odpłatny i jest to związane między innymi z obowiązkową opłatą rejestracyjną do PZTO. 

Cennik opłat będzie znany odpowiednio wcześniej przed egzaminami. 

 

1 % na organizację OPP za 2015 r. 

Dla UKS Oaza Kórnik  i UKS Taekwondo Jarocin, należy wpisać w zeznaniu podatkowym organizację sportową WSS Poznań 

nr KRS 0000065247 i cek szczegółowy UKS Oaza Kórnik lub UKS Taekwondo Jarocin. Klub otrzyma 70% deklarowanej sumy.  


