
Szanowni Państwo ! 

Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Judo ma zaszczyt zaproponować każdemu, 

wszystkim osobom zainteresowanym dalszym rozwojem naszej dyscypliny, osobom zainteresowanym 

aktywnym uczestnictwem w pracach Środowiska judo, przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.  

O celach i zadaniach jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie możecie uzyskać Państwo 

informację w zakładce „PST JUDO” strony internetowej www.pstjudo.pl  lub śledząc prezentowane na 

stronie „Aktualności”. Najogólniej możemy stwierdzić, że chcemy wspierać trenerów we wszystkich 

aspektach pracy szkoleniowej, pomagać w wymianie myśli, wiedzy i dalszym postępie.  

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszystkie osoby, które: 

 członkostwo zwyczajne - posiadają uprawnienia szkoleniowe w naszej dyscyplinie; 

 członkostwo wspierające - nie posiadają uprawnień szkoleniowych (np. byli Zawodnicy, 

Rodzice, Biznesmeni, Sympatycy itd.). Osoby, które pragną wspierać Stowarzyszenie w realizacji 
jego celów (materialnie lub w innej formie). 

 
I - CZŁONKOSTWO  ZWYCZAJNE 
W celu przystąpienia do Stowarzyszenia i uzyskania członkostwa zwyczajnego należy: 

1. pobrać zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „PST Judo / Członkostwo” formularz 

zgłoszeniowy „Deklaracja”. Wypełnić deklarację (wypełnienie oznaczonych pól deklaracji, 

potwierdzenie opłaty składki i podpisanie formularza jest konieczne). 

2. dokonać opłaty składki członkowskiej na konto PST Judo (konto podane jest na stronie 

internetowej w zakładce „KONTAKT”) i potwierdzić ten fakt na formularzu „deklaracji”. Decyzją 
Walnego Zgromadzenia Członków wysokość składki członkowskiej ustalona została na 50,- 
zł. rocznie. 

3. w dalszej kolejności należy skopiować dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień 

szkoleniowych w judo (dyplom, legitymacja) i potwierdzić go za zgodność z oryginałem 

własnoręcznym podpisem.  

4. Skan podpisanej deklaracji członkowskiej, oraz dokumentu potwierdzającego kwalifikacje 

szkoleniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@pstjudo.pl 

Stowarzyszenia. Papierowe kopie w/w dokumentów można również wysłać na  adres Stowarzyszenia 

listownie.  

II - CZŁONKOSTWO  WSPIERAJĄCE 
W celu przystąpienia do Stowarzyszenia i uzyskania członkostwa wspierającego należy: 

1. pobrać zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „PST Judo / Członkostwo” formularz 

zgłoszeniowy „Deklaracja”. Wypełnić deklarację (wypełnienie oznaczonych pól deklaracji, 

zgłoszenie deklarowanego wsparcia i podpisanie formularza jest konieczne). 

2. w dalszej kolejności należy skopiować dokument potwierdzający realizację deklarowanego 

wsparcia i potwierdzić go własnoręcznym podpisem.  

3. skan podpisanej deklaracji członkowskiej, oraz dokumentu potwierdzającego deklarowane 

wsparcie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@pstjudo.pl Stowarzyszenia. 
Papierowe kopie w/w dokumentów można również wysłać na  adres Stowarzyszenia listownie.  

         Za Zarząd PSTiI Judo 

Prezes Zarządu 
  Jacek Skubis 
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