
 

 

 

 
 

 

                                                           

 

REGULACJE POLSKIEJ UNII KARATE W SPRAWIE LICENCJI KLUBOWYCH 

 I ZAWODNICZYCH obowiązujące od 01.01.2021r. po zmianach z 15.04.2021r. 

 
I. W zakresie licencji klubowych: 

1. Każdy Klub - członek Polskiej Unii Karate (zwany dalej jako „Klub PUK”) jest 

zobowiązany do opłacenia licencji klubowej w wysokości 500 zł rocznie.  

2. Licencja zostanie opłacona na podstawie faktury wystawionej przez Polską Unię 

Karate w terminie 14 dni od jej dostarczenia w formie elektronicznej na e-mail 

Klubu PUK. 

II. W zakresie licencji zawodniczych:  

1. Każdy Klub - członek Polskiej Unii Karate (zwany dalej jako „Klub PUK”) jest 

zobowiązany do opłacenia licencji zawodniczych w danym roku za wszystkie 

zawodniczki i zawodników zarejestrowanych w systemie SportsiD Polskiej Unii 

Karate.  

2. Roczna opłata licencyjna za jedną osobę wynosi 20 zł.  

3. Na początku każdego roku kalendarzowego,  w terminie od 02 do 15 stycznia system 

SportsiD zostanie odblokowany w celu umożliwienia Klubom PUK weryfikacji i 

aktualizacji ich zawodników zarejestrowanych w SportsiD. Na podstawie dokonanej 

przez Kluby PUK aktualizacji stanu ich zawodniczek oraz zawodników dla których w 

systemie SportsiD PUSTE POZOSTAJE POLE opisane jako „Nie jestem aktywnym 

zawodnikiem”, Polska Unia Karate wystawi Klubom PUK faktury (faktury 

początkowe).  

4. W 2021 roku faktura początkowa zostanie wystawiona do 10 maja 2021r., 

natomiast system SportsiD pozostanie otwary do 30 kwietnia 2021r. 

5. Instrukcja obsługi pola opisanego w SportsiD jako „Nie jestem aktywnym 

zawodnikiem” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

6. Usunięcie zawodniczki lub zawodnika z listy osób, za które Klub PUK jest 

zobowiązany do opłacenia licencji zawodniczej, następuję poprzez ZAZNACZENIE 

POLA „Nie jestem aktywnym zawodnikiem”.  

UWAGA: zasada ta dotyczy zarówno osób oznaczonych jako „ACTIVE” jak  

i „ARCHIVED”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. W przypadku oznaczenia zawodniczki lub zawodnika w polu „Nie jestem aktywnym 

zawodnikiem” i następnie utworzenia nowego konta dla tej samej osoby, zarówno 

zdobyte punkty jak i historia startów, nie zostaną przepisane. 

8. Za prawidłowe oznaczenie statusu zawodniczki lub zawodnika w systemie SportsiD 

odpowiada Klub PUK.  

9. Faktury należy  opłacić w terminie 14 dni od ich dostarczenia w formie 

elektronicznej na e-mail Klubu PUK.  

10. Faktury za opłaty licencyjne zawodniczek i zawodników aktywowanych w kolejnych 

miesiącach w systemie SportsiD będą wystawiane po zakończeniu każdego 

kwartału i przesyłane do zapłaty analogicznie do faktur początkowych z terminem 

do zapłaty 14dni. 

III. W danym roku kalendarzowym raz oznaczeni w SportsiD zawodniczka lub zawodnik 

jako „Nie jestem aktywnym zawodnikiem”, pozostają z takim statusem, aż do jego 

zakończenia. W przypadku konieczności ponownej zmiany statusu w trakcie trwania 

roku kalendarzowego, może tego dokonać wyłącznie administrator PUK,  

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności przez klub macierzysty na adres 

biuro@karate-polska.pl. 

IV. W terminie od 02 do 15 stycznia kolejnego roku, każdy Klub - członek Polskiej Unii 

Karate winien zweryfikować początkową listę zawodniczą swojego klubu na kolejny rok. 

V. Zawodnicza opłata licencyjna dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych w systemie 

SportsiD  jako zawodniczka lub zawodnik („Athlete”). Pozostałe osoby rejestrowane  

       w systemie SportsiD winny być oznaczane jako, „Coach”, „Referee” lub „ Official”. 
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