
Regulamin  

uzyskiwania licencji klubowych, trenerskich i zawodniczych 

 

§ 1 

licencje klubowe 

1. Każdy klub członkowski Polskiej Unii Karate, zwanej dalej PUK, biorący 

udział w rywalizacji sportowej zobowiązany jest do posiadania licencji 

klubowej.  

2. Warunkiem uzyskania licencji klubowej jest: 

1) w przypadku uzyskania licencji po raz pierwszy: 

a) złożenie dokumentów o przystąpieniu do PUK, 

b) prowadzenie treningów w klubie przez licencjonowanego trenera PUK, 

c) opłacenie składki członkowskiej na rachunek bankowy PUK. 

2) w przypadku przedłużenia licencji klubowej, klub ma obowiązek uiścić 

składkę członkowską za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy PUK. 

3. Wysokość składki członkowskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c oraz w 

ust. 2 pkt 2 ustala Zarząd PUK.  

 

 

§ 2 

 

Licencje trenerskie 

W każdym klubie członkowskim PUK treningi prowadzić musi przynajmniej 
jeden licencjonowany trener. 

1. Warunkiem uzyskania licencji trenerskiej PUK jest: 

2.1 w przypadku uzyskania licencji po raz pierwszy:  

a) złożenie deklaracji trenerskiej wg wzoru PUK 

b) udział w kursie trenerskim PUK 

b) zarejestrowanie trenera przez macierzysty klub w systemie 
wkf.sportsid.org 

2.2 w przypadku przedłużenia licencji na następny rok uczestnictwo w kursie 

trenerskim PUK 

 

§ 3 

licencje zawodnicze 

 



Zawodnicy Klubów zrzeszonych w PUK zobowiązani są do posiadania licencji 

zawodniczej PUK. 

1. Warunkiem uzyskania licencji zawodniczej PUK jest: 

2.1 w przypadku uzyskiwania licencji po raz pierwszy: 

a)  złożenie deklaracji zawodniczej wg wzoru PUK, 

b) zarejestrowanie zawodnika przez macierzysty klub w systemie 

wkf.sportsid.org. 

c) opłacenie przez klub macierzysty zawodnika na dany rok kalendarzowy 

opłaty licencyjnej na rachunek bankowy PUK. 

2.2 w przypadku przedłużania licencji zawodniczej macierzysty klub 

zawodnika ma obowiązek uiścić opłatę licencyjną za dany rok kalendarzowy 

na rachunek bankowy PUK. 

3. W przypadku zmiany klubu niezbędna jest zgoda macierzystego klubu na     

otrzymanie licencji zawodniczej w innym klubie. Wypowiedzenie przez 

zawodnika członkostwa w klubie następuje w formie pisemnej. Macierzysty 

klub w terminie do 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do prośby 

zawodnika.  

4. Brak zgody na zmianę klubu, o której mowa w ust. 3 wiąże się z okresem    

rocznej karencji dla zawodnika. 

5. W szczególnych przypadkach Zarząd PUK może skrócić okres karencji, 

prowadząc mediację między klubami a zawodnikiem.  

 

 


