Членство във федерацията
Клубно членство
Всички клубове желаещи да членуват попълват заявление по образец и прилагат
необходимите документи:
Заявление по образец
Копие от съдебно решение
Протокол с решение на Управителния Съвет на Клуба за членство в БФК
Копие от Устава на Клуба
Копие от регистрационно удостоверение Булстат
Копие от актуално състояние
Копие от удостоверение от Централния регистър за юридическите лица с нестопанска
цел в обществена полза на Министерство на правосъдието
8. Копие от дипломата /документ за правоспособност/ на треньорите в клуба
Годишният клубен членски внос към БФК е в размер на 120 лв.
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Индивидуално членство
1. Всички желаещи да тренират Шотокан Карате До попълват анкетна карта по образец.
2. Ако са деца под 18 години, Декларация от родител или настойник, че са съгласни
детето да тренира съгласно правилника и реда на съответния клуб. Всеки клуб води
регистър на членовете си, който трябва да съдържа следната информация: трите
имена, егн, постоянен адрес, телефон за връзка, e-mail, степен, дата на придобиване на
степента и име на изпитващия.
3. Будо-паспорт се издава на всеки член на клуб на БФК при следните условия:
• Да е член на клуб, който е редовен член на БФК с платен годишен клубен
членски внос
• Попълнил е заявление и е приложил 2 снимки (паспортен формат)
• Заплатил е вноска за издаване на будо-паспорт - 20 лв. еднократно
• Заплатил е индивидуалния си годишен членски внос към БФК.
• Индивидуалният годишен членски внос към БФК е в размер на 10 лв. - тази
вноска я разглеждаме и като вноска за картотекиране на състезателите.
5. Притежателят на будо-паспорт има право:
• да се явява на изпити за степен пред БФК и IJKA
• да участва в курсове и изпити за лицензи за инструктор, съдия и изпитващ.
• да участва в състезания организирани от БФК, IJKA и SKDUN
• да ползва намаление за участие в семинари на БФК в размер на 10 %
6. Паспортът е валиден за всяка година за която е платен годишния клубен и
индивидуален членски внос.

Регистри на федерацията
1. Регистър на членовете – по анкетните карти и заявления за будо-паспорти
Необходими документи за вписване:
Попълнена анкетна карта
2. Регистър на членовете и състезателите
3. Регистър на инструкторите
4. Регистър на съдиите
5. Регистър на лицензираните изпитващи
За включването във този регистър се подава съответното заявление – форма за регистрация,
заплаща се съответната вноска и се издава удостоверение.
1. На членовете – Годишен членски внос - 10 лв и еднократна вноска за издаване на будо
паспорт – 20 лв.
2. На състезателите – всички редовни членове имат право да се състезават.
3. На съдиите – семинарите за съдии на БФК са безплатни, съдиите трябва да участват в
годишния съдийски курс и техническите семинари.
4. На инструктoрите – семинари – 1 на Като Сенсей и 2 национални. Инструкторски курс на
БФК.
5. На изпитващите – да притежават съответната инструкторска и съдийска категория и
необходимо количество семинари – например 2 на Като Сенсей и 2 национални. Курс за
изпитващ. Вноска за издаване на годишен лиценз - 100 лв.

