REGULAMIN
ZMIANY BARW KLUBOWYCH zawodników POLSKIEJ UNII KARATE posiadających licencję zawodniczą
§1
1. Niniejszy regulamin zmiany barw klubowych Polskiej Unii Karate (dalej: PUK) reguluje zasady i tryb zmiany
przynależności klubowej zawodników z klubów członkowskich PUK.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie kluby członkowskie PUK oraz wszystkich zawodników , którzy:
a) ukończyli 10 rok życia;
b) posiadają przynależność klubową w klubie członkowskim PUK ponad 1 rok;
c) posiadają licencję zawodniczą PUK.
§2
1. W zawodach organizowanych w ramach PUK oraz zawodach międzynarodowych organizowanych w ramach
współzawodnictwa World Karate Federation mogą startować zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące
warunki:
a) zawodnik posiada opłaconą licencję zawodniczą PUK, która określa jego przynależność klubową;
b) klub zawodnika posiada ważną i opłaconą licencję klubową PUK.
2. Licencja zawodnicza jest wydawana automatycznie po rejestracji zawodnika w systemie wkf.sportsid.org.
3. Rejestracji dokonuje klub macierzysty, a w przypadku zmiany barw klubowych, zmiany w systemie
wkf.sportsid.org może dokonać wyłącznie administrator PUK.
4. Rejestracja zawodnika w systemie wkf.sportsid.org jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty opłaty licencyjnej
do PUK. Opłaty licencyjnej może dokonać wyłącznie klub członkowski PUK.
§3
1.

Zawodnik w tym samym czasie może posiadać tylko jedną licencję i w zawodach reprezentować tylko jeden klub
sportowy. Licencja zawodnicza określa przynależność klubową zawodnika.
§4

1. Zmiana barw klubowych zawodnika może nastąpić w następujący sposób:
a) za zgodą klubu macierzystego; w takim przypadku klub macierzysty i klub przejmujący w drodze
porozumienia określają warunki zmiany barw klubowych, w tym ewentualną rekompensatę finansową lub
rzeczową; rekomendowane wielkości rekompensaty to:
• dla zawodnika w kategorii U 14 - 500 zł;
• dla zawodnika w kategorii U 16 -1000 zł;
• dla zawodnika w kategorii U 18 - 1500 zł;
• dla zawodnika w kategorii U 21 i seniora -2000 zł.
b) na podstawie jednostronnego oświadczenia pełnoletniego zawodnika lub jego opiekuna prawnego – w
przypadku braku zgody klubu macierzystego; wypowiedzenie członkostwa w klubie i zamiar zmiany barw
klubowych musi nastąpić w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub mailowej.
2. Brak zgody na zmianę klubu, o której mowa w ust. 1, pkt b automatycznie skutkuje dla zawodnika okresem
rocznej karencji, dotyczącej udziału we współzawodnictwie sportowym PUK i wszelkich aktywności związanych z
uczestnictwem w kadrze PUK.
3. Bieg karencji rozpoczyna się z dniem pisemnego lub mailowego wypowiedzenia członkostwa w klubie
macierzystym.

4. O zmianie barw klubowych zawodnika klub przejmujący jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub mailowo
PUK na adres korespondencyjny biura PUK lub e-mail: biuro@karate-polska.pl oraz klub macierzysty.
Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:
a) datę rozpoczęcia zmiany;
b) tryb w jakim nastąpiła zmiana barw klubowych wraz z kopią porozumienia, o którym mowa w §4, ust. 1, pkt a
lub kopią wypowiedzenia członkostwa w klubie macierzystym, o którym mowa §4, ust. 1, pkt b.

§5
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PUK.
2. Niniejszy regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PUK w zakresie dotyczącym zmian
przynależności klubowej zawodników PUK.
3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 44 Zarządu PUK z dnia 23.02.2021 i wchodzi w życie z dniem
jej podjęcia.

