
Regulamin Klubu Kibica 

W skład Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie wchodzą sympatycy hokeja na lodzie, którzy wyrażą 

chęć dopingowania drużyny hokejowej JKH GKS Jastrzębie. 

Cel Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie: 

• szerzenie sympatii do dyscypliny sportowej jaką jest hokej oraz samego klubu JKH 

GKS Jastrzębie, 

• zacieśnienie więzi sportowej i towarzyskiej ze sportowcami i działaczami klubu JKH 

GKS Jastrzębie, 

• upowszechnianie i propagowanie osiągnięć sportowych JKH GKS Jastrzębie,  

• włączanie kibiców w życie codzienne Jastrzębskiego Klubu Hokejowego, 

• zachęcanie do wstępowania w szeregi Klubu Kibica,  

• troska o należyte przyjęcie kibiców drużyny przyjezdnej,  

• organizacja dopingu podczas meczów domowych oraz na wyjazdach. 

Członek Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie zobowiązany jest do: 

• uiszczenia jednorazowej składki członkowskiej ustalonej corocznie przed sezonem 

przez zarząd JKH GKS Jastrzębie w porozumieniu z członkami Klubu Kibica,  

• kibicowania z sektora przeznaczonego dla Klubu Kibica, 

• aktywnego dopingowania drużyny podczas wszystkich meczów, 

• przychodzenia na każdy mecz w koszulce Klubu Kibica,  

• uczestniczenia w zebraniach członków Klubu Kibica, przedstawiania swojego 

stanowiska oraz pomysłów na działanie Klubu Kibica,  

• dbania o dobre imię klubu JKH GKS Jastrzębie, 

• przestrzegania Regulaminu Klubu Kibica,  

• stosowania się do decyzji zarządu JKH GKS Jastrzębie dotyczących funkcjonowania 

Klubu Kibica, 

• dbania o przyjazną atmosferę wśród członków Klubu Kibica, 

• kulturalnego dopingu,  



• powstrzymywania się od wyrażania negatywnych komentarzy odnoszących się do 

Klubu Kibica i jego funkcjonowania na zewnątrz, w szczególności za pośrednictwem 

Internetu.  

Przywileje związane z członkostwem w Klubie Kibica JKH GKS Jastrzębie: 

• każdy członek Klubu Kibica otrzyma kartę członkowską oraz koszulkę Klubu Kibica 

przysługującą osobom, które opłaciły składkę,  

• darmowy wstęp na wszystkie mecze JKH GKS Jastrzębie organizowane na własnym 

lodowisku w tym w fazie play-off po okazaniu karty członkowskiej,  

• pierwszeństwo podczas organizowanych przez JKH GKS Jastrzębie wyjazdów na 

mecze rewanżowe, mecze w fazie play-off w przypadku dużego zainteresowania i 

ograniczeń związanych z miejscami w autokarach,  

• osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

członkostwo w Klubie Kibica przez rodzica/przedstawiciela ustawowego. 

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

• dobrowolnej rezygnacji członka, 

• braku aktywności podczas meczu JKH GKS Jastrzębie,  

• przebywanie podczas meczów poza sektorem Klubu Kibica z wyjątkiem członków 

honorowych*, 

*członek honorowy – osoba uiszczająca składkę członkowską, zasłużoną dla 

działalności Klubu Kibica poprzez długoletnią działalność na jego rzecz 

• niestosowania się do Regulaminu Klubu Kibica JKH GKS Jastrzębie. 

W momencie utraty członkostwa w Klubie Kibica członek traci wszystkie przywileje, 

zobowiązany jest również do zwrotu koszulki Klubu Kibica i karty członkowskiej oraz nie ma 

prawa do zwrotu kwot wpłaconych przez siebie podczas swojego członkostwa. O utracie 

członkostwa w Klubie Kibica decyduje większość członków podczas głosowania. 

 


