
 

 

 

 

Regulamin Klubu Kibica 

 

 W skład Klubu Kibica Jastrzębskiego Klubu Hokejowego JKH GKS Jastrzębie wchodzą 

sympatycy, którzy wyrażą chęć dopingowania drużynie hokejowej JKH GKS Jastrzębie w sezo-

nie 2017/2018. 

 

Cel Klubu JKH GKS Jastrzębie: 

 szerzenie wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju sympatii do Klubu, 

 zacieśnienie więzi sportowej i towarzyskiej ze sportowcami i działaczami Klubu, 

 upowszechnianie i propagowanie osiągnięć sportowych JKH GKS Jastrzębie, 

 włączanie kibiców w życie codzienne Klubu, 

 zwiększenie frekwencji kibiców JKH GKS Jastrzębie podczas meczy na własnym 

lodowisku i na wyjazdach oraz organizowanie dopingu, 

 propagowanie hokeja, 

 werbowanie nowych członków, 

 troska o należyte przyjęcie kibiców drużyny przyjezdnej. 

 

Członek Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie zobowiązany jest: 

 do uiszczenia jednorazowej składki członkowskiej na sezon 2017/2018 w wysokości 

150,00zł, 

 do kibicowania z sektora dla klubu kibica, 

 do czynnego i głośnego dopingowania swego zespołu na własnym lodowisku, jak i na 

meczach wyjazdowych, 

 do przychodzenia na każdy mecz w koszulce klubowej lub z akcesoriami Klubu Kibica, 

 do uczestniczenia w zebraniach Członków Klubu, na których może przedstawiać 

swoje stanowisko, podsuwać pomysły na działanie Klubu Kibica, 

 dbać o dobre imię Klubu JKH GKS Jastrzębie, 

 przestrzegać Regulaminu Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie, 

 stosować się do postanowień władz Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie, 



 

 

 

 do kulturalnego dopingu, 

 raz w miesiącu do weryfikacji legitymacji, obecności w Klubie Kibica na podstawie 

sporządzonej listy przez przedstawicieli KK. 

 do posiadania aktualnych pieczątek na swojej Karcie Kibica. 

  

Przywileje związane z członkostwem w Klubie Kibica JKH GKS Jastrzębie: 

 każdy członek Klubu Kibica otrzyma Kartę Kibica, 

 darmowy wstęp na wszystkie mecze JKH GKS Jastrzębie organizowane na własnym 

lodowisku po okazaniu Karty Kibica, 

 darmową koszulkę Klubu Kibica, 

 pierwszeństwo podczas organizowanych przez Klub Kibica JKH GKS Jastrzębie 

wyjazdów na mecze rewanżowe, play-off w przypadku dużego zainteresowania i 

ograniczeń związanych z miejscami w autokarach, 

 

Utrata członkostwa w Klubie Kibica JKH GKS Jastrzębie może nastąpić w razie: 

 rezygnacji członka, 

 braku aktywności i obecności podczas meczy JKH GKS Jastrzębie, 

 nie przebywanie na sektorze dla klubu kibica, 

 niestosowania się do Regulaminu Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie, 

 niekulturalnego dopingu, 

 nie uczestniczenia w działalności Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie. 

 

W momencie utraty członkostwa w klubie kibica członek traci wszystkie przywileje oraz 

możliwość darmowego wejścia na mecze JKH.  

O utracie przywilejów członkostwa w Klubie Kibica decydują wyznaczone osoby z klubu 

kibica przy porozumieniu z klubem JKH GKS Jastrzebie. 


