
KOMUNIKAT 

 w sprawie zasad realizacji w 2019 roku Projektu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania”  

 

Polski Związek Judo zaprasza Kluby do udziału w III edycji Projektu „UKEMI - szkoła bezpiecznego 

upadania”. Informujemy, że zgodnie z dokumentacją złożoną przez PZ Judo do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w cyklu wrzesień – grudzień 2019 roku planujemy, że zajęcia UKEMI będą prowadzone łącznie w 

45 szkołach w tym – w 40 szkołach z poprzednich edycji programu oraz w 5 nowych szkołach.   

 

Założenia organizacyjne programu na 2019 rok: 

 

• Udział nowych Klubów w projekcie 

- Nowe Kluby, które chcą przystąpić do projektu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” w 

terminie do 14.09 muszą przesłać na adres pzjudo@pzjudo.pl deklarację przystąpienia do projektu 

(wzór deklaracji w zakładce dla nowych klubów). Ze względu na kwotę dotacji do projektu możemy 

zakwalifikować 5 nowych szkół. 

Zasady prowadzenia projektu UKEMI przez nowe Kluby: 

- Kluby wskazują szkołę w której będą prowadziły zajęcia (Kluby powinny mieć podpisane z 

wybranymi szkołami porozumienia regulujące zasady nieodpłatnego udostępnienia przez szkołę sal 

do prowadzenia zajęć).  

- Kluby mają przeprowadzić w swojej szkole rekrutację 2 grup szkoleniowych po 15 dzieci w każdej 

grupie (uczniowie klas I-IV). Program szkolenia UKEMI dla każdej grupy obejmuje 25 godzin zajęć 

(24 godziny szkolenia podstawowego i 1 godzinę na przeprowadzenia testów sprawnościowych i 

końcowy sprawdzian umiejętności dzieci). Całość programu musi zostać zrealizowana w terminie do 

31.12.2019 – Kluby/szkoły w porozumieniu z rodzicami ustalą harmonogram zajęć – 2 lub 3 razy w 

tygodniu w wymiarze 60,75 lub 90 minut. 

- Wkład własny nowych Klubów wynosi 2660,00 zł i obejmuje dofinansowanie wynagrodzenia 

trenera prowadzącego zajęcia oraz zakup 40 mat puzzlowych (1m x1m) oraz 2 miękkich materacy 

gimnastycznych (sprzęt zostanie przekazany przez PZ Judo na zasadzie nieodpłatnego użyczenia).  

Nowe Klubu mogą zadeklarować wyposażenie swojej szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć we 

własnym zakresie. W takim przypadku wkład własny będzie wynosił 1060,00 (dofinansowanie 

wynagrodzenia trenera). 

 

Zasady udziału Klubów z poprzednich edycji oraz deklaracja udziału w projekcie i inne dokumenty 

znajdują się w zakładce do komunikatu. 

 

 

Informacji dot. programu i odpowiedzi na pytania udziela: 

Arkadiusz Bęcek - Sekretarz Generalny PZ Judo 

tel. 530 463 828 

e-mail: a.becek@pzjudo.pl  
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