
Drodzy Państwo, 

sekcje Judo, w których trenują Państwa dzieci, są sekcjami Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego Juvenia Wrocław. Dzięki temu po ukończeniu nauki w Szkole 

Podstawowej, dzieci mają możliwość podjąć bardziej profesjonalny trening 

sportowy. Wychowankami MKS Juvenia Wrocław są liczni medaliści i medalistki 

Mistrzostw Świata i Europy różnych grup wiekowych, m.in. Damian 

Szwarnowiecki, Łukasz Błach czy Anna Dąbrowska. MKS Juvenia Wrocław posiada 

wykwalifikowanych trenerów oraz obiekty, które zapewnią swoim judokom rozwój 

zawodniczy. 

Od stycznia 2017 roku wprowadzamy roczną składkę członkowską sekcji Judo w wysokości 50 złotych. 

Pieniądze te zostaną przeznaczone na szkolenie oraz zakup sprzętu sportowego dla starszych zawodników, 

którzy  walczą o medale Mistrzostw Polski oraz zawodów międzynarodowych. W przyszłości może także 

Państwa dzieci. Część środków zostanie także przeznaczona dla Państwa dzieci. 

Każdy członek klubu otrzyma imienną legitymację członkowską. Ponadto, jeśli wpłata zostanie 

dokonana do dnia 12 grudnia,  każdy judoka z rocznika 2005 i młodsi otrzyma koszulkę klubową. 

Starsi zawodnicy, którzy biorą udział w rywalizacji ogólnopolskiej, otrzymają bluzy klubowe.                                          

Proszę podać trenerowi rozmiar koszulki: 3-4 (wzrost 104); 5-6 (116); 7-8 (128); 9-11 (140); 12-13 (152); 

14-15 (164); S, M, L, XL, XXL. 

Ponadto część tych środków zostanie przekazana na zakup nagród dla najlepszych dzieci w roku 2017. 

Od stycznia wprowadzamy ranking klubowy. 

Chcielibyśmy także stworzyć program współpracy (Team Card). Na czym on polega? 

Każdy członek klubu (dziecko oraz rodzic lub opiekun prawny) otrzyma legitymację. Po okazaniu 

legitymacji członkowskiej we współpracujących z klubem firmach otrzymuje się zniżkę na usługi i produkty 

(uzgadniane indywidualnie). W ten sposób firmy, które do Państwa należą lub w których Państwo pracują 

zyskują kilkuset nowych klientów a członkowie klubu otrzymują dodatkowe profity. 

Lista współpracujących przedsiębiorstw będzie dostępna na stronie klubowej www.gwardiajuvenia.pl              

w zakładce TEAM CARD. 

Każde przedsiębiorstwo na swojej stronie internetowej lub w lokalu wywiesi informację o współpracy                 

z klubem (naklejka na drzwi lub szybę), którą dostarczy klub MKS Juvenia Wrocław. 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.gwardiajuvenia.pl 

Pieniądze proszę wpłacać na konto sekcji judo do 12 grudnia 2016 roku. 

MKS JUVENIA WROCŁAW  Borowska 1-3 50-529 Wrocław 

nr konta: 97 1020 5242 0000 2102 0116 6743  tytułem: imię i nazwisko – składka roczna. 

 

Z poważaniem, 

Trenerzy i działacze sekcji Judo MKS Juvenia Wrocław 

 


