
INFORMATOR SEKCJI 
SP 5 – CHORZÓW 

 
 

1. Spotkania z instruktorem. 

Ze względu na obostrzenia COVID-19, ograniczona jest możliwość wchodzenia rodziców i osób 

towarzyszących na teren szkoły, w której odbywają się treningi. W wyjątkowych sytuacjach 

związanych z potrzebą pozałatwiania spraw organizacyjnych, takich jak: dowiedzenie się czegoś 

więcej na temat zbliżających się imprez (zawody, egzaminy, obozy itp.), zamówienie sprzętu 

treningowego (naszywki, informatory, ochraniacze itp.), opłacenie rocznej składki członkowskiej, 

złożenie deklaracji, czy zgłoszenia na zawody, będzie można spotkać się ze mną w godz. 16.40 – 

16.50. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, na teren placówki mogą wejść maksymalnie 3 osoby. W tym celu osoby te wypisują 

stosowne pismo (dostępne w szkole). Na obiekcie muszą one utrzymywać odstęp minimum 1,5 m od 

siebie, powinny być zabezpieczone maseczkami chroniącymi nos i buzię oraz zachować dystans od 

terenu szatni (wyznaczony przez instruktora).  

 

2. Strona internetowa sekcji chorzowskich – SP 5, SP 29, ZSB 1. 

Zachęcam do korzystania ze strony internetowej naszych sekcji: www.karatechorzow.pl, na której 

dostępne są ogólne informacje dotyczące sekcji SP 5. Na stronce można zapoznać się z 

harmonogramem wydarzeń sportowych oraz pobrać ważne dokumenty klubowe. Na 

www.karatechorzow.pl będą również zawarte informacje dotyczące bieżących wydarzeń. 

 

3. Regulaminy 

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminami Śląskiego Klubu Karate „Goliat” dostępnymi na 

stronie Goliata www.kswgoliat.pl oraz na stronie naszej sekcji (również do wglądu u instruktora). W 

szczególności proszę zapoznać się z nowymi regulaminami dotyczącymi RODO oraz COVID – 19. 

 

4. Informacja na temat składek dotycząca sekcji na terenie Chorzowa. 

Składka roczna wynosi 1000 zł. Składkę można wpłacać w miesięcznej racie, która dla sekcji na 

terenie Chorzowa jest obniżona z 100 zł na 95 zł.   

Proszę pamiętać, że w miesiącu styczniu oraz maju składka jest płacona „z góry” za 2 miesiące (tzn. w 

styczniu – za styczeń i luty, zaś w maju za maj i czerwiec). W miesiącu, w którym przypadają ferie 

zimowe składka wynosi 50 zł. 

Jak co roku, promujemy udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób z 

rodziny rata miesięczna składki od jednego ćwiczącego jest obniżona o 10 zł, (konsekwentnie w 

przypadku 3 osób zniżka o 20 zł, a u 4 osób każdy płaci 30 zł mniej). 

 



Bardzo proszę okazywać mi dowody dokonywanych wpłat. Dowody te będę podpisywał i zwracał 

zainteresowanemu. Potwierdzenie dokonanej wpłaty można mi również przesłać drogą mailową pod 

adres szukalski.marek@gmail.com lub w formie sms (krótka informacja, że wpłata została dokonana).  

Składki proszę regulować najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca (istnieje możliwość wpłacania 

składki za więcej niż jeden miesiąc). Należność powinno się wpłacać na konto pod numerem: 

KONTO-B.ŚL S.A. O/K-CE, 32 1050 1214 1000 0007 0006 1724. Adresat: Śląski Klub Karate 

„Goliat”. Tytuł: SP 5-Ch, nazwa miesiąca, imię i nazwisko dziecka. 

 

5. Składanie zamówień. 

Zachęcam do składania zamówień na wielorakie sprzęty treningowe (ochraniacze, naszywki, 

informatory itp.) Pierwsze zamówienia będzie można złożyć w połowie października. Osoby nowe po 

ok. 2 miesiącach treningu (koniec października, listopad) będą miały możliwość zakupienia karate-gi 

(tzw. kimono), naszywek  i informatorów. Karate-gi należy zakupić we własnym zakresie (po 

uzyskaniu pozwolenia instruktora). 

 

6. Deklaracja Członkowska PFK 

Zaraz przy pierwszym spotkaniu wręczam Państwu Deklarację Członkowską (Deklaracja Klubu 

„Goliat” i Polskiej Federacji Karate). Deklaracje można pobrać z naszej chorzowskiej strony 

internetowej lub ze strony głównej klubu Goliat: www.kswgoliat.pl. Dokument ten należy złożyć 

przed pierwszymi zajęciami wraz z coroczną opłatą członkowską, która w bieżącym sezonie wynosi 

40 zł. Proszę, aby rocznej wpłaty oraz opłaty egzaminacyjnej nie dokonywać na konto klubu 

„Goliat”.  

 

7. Przepływ informacji. 

Przed ważnymi wydarzeniami dotyczącymi sekcji będę dostarczał Państwu informację głównie przez 

stronę internetową www.karatechorzow.pl oraz mój Fanpage na Facebook: Sląski Klub Karate 

Goliat – Marek Szukalski. Prześlę wówczas sms informujący o wydarzeniu i zachętę do pełnego 

odczytania wiadomości na stronie internetowej lub facebook.     

 

Bardzo proszę, aby rodzice wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu, 

dostarczyli mi pismo potwierdzające taką zgodę.  

 

 

                                                                           Instruktor sekcji: 
 

Marek Szukalski, tel. 661 443 595 


