REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU SPORTOWYM PROWADZONYM
PRZEZ UKS KONTRA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MAŁCUŻYŃSKIEGO 4
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
UKS KONTRA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
m. st. Warszawy pod nr 333. Działalność Klubu służy podnoszeniu sprawności fizycznej oraz nauce
i doskonaleniu umiejętności technicznych i taktycznych w szczególności piłki ręcznej i lekkiej atletyki
wśród dzieci i młodzieży. Klub prowadzi szkolenie stacjonarne, uczestniczy w zawodach
kwalifikowanych /związkowych/: WMZPR, ZPRwP, WMZLA, PZLA, organizuje zgrupowania sportowe
specjalistyczne, ukierunkowane i uzupełniające. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej.
2. UCZESTNICY
Uczestnikami zajęć prowadzonych przez UKS KONTRA są dzieci i młodzież biorący udział w szkoleniu
na podstawie deklaracji członkowskiej zaakceptowanej /podpisanej/ przez Rodziców/a
lub Opiekunów/a prawnych. Podpisana deklaracja zobowiązuje do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestniczenie w treningach stacjonarnych zgodnie z kalendarzem szkolenia. Uczestniczenie
w zawodach sportowych ligowych i związkowych oraz turniejach zgodnie ze zgodą trenera.
Terminowe opłacanie składek członkowskich za określony okres (rok szkolny). Wykonywanie
i aktualizowanie ważności badań lekarskich (lekarz medycyny sportowej). Godne reprezentowanie
Klubu na arenach sportowych i przestrzeganie zasad „fair play”. Kulturalne zachowanie na treningach
i zawodach oraz zgrupowaniach sportowych. Przestrzeganie szczegółowych regulaminów obozów
sportowych, kąpielisk, obiektów sportowych itp. Uaktualnianie danych osobowych, kontaktowych
oraz dotyczących stanu zdrowia.
4. PRAWA UCZESTNIKA
Uczestniczenie w treningach sekcji zgodnie z kalendarzem szkolenia (udział w szkoleniu
stacjonarnym). Udział w zgrupowaniach sportowych letnich i zimowych (obozach) za zgodą trenera.
Udział w zawodach kwalifikowanych (ligowych, związkowych), turniejach za zgodą trenera.
Poszanowanie godności osobistej. Udział w szkoleniu sportowym prowadzonym przez
wykwalifikowaną kadrę zapewnioną przez Klub zgodnie z charakterem/kwalifikacją zajęć.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Obowiązkiem Klubu jest zapewnienie do prowadzenia treningów/zajęć osób z odpowiednimi
kwalifikacjami tj. trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego w zależności
od charakteru/kwalifikacji prowadzonych zajęć.
Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej za określony okres (rok szkolny tj.
01 wrzesień do 31 sierpień – 12 miesięcy) oraz posiadania stroju sportowego do udziału
w treningach sekcji.
Składka członkowska zostaje wpłacona na konto Klubu w terminie 14 dni od podpisania deklaracji
członkowskiej. Istnieje możliwość opłacenia składki w dwóch równych ratach /pierwsza
do 30 września, druga do 28 lutego/ lub ratach miesięcznych (12 rat ).
Konto Klubu: 07 2490 0005 0000 4530 1657 3570
Składka nie podlega zwrotowi, wysokość składki ustala Zarząd. Udział w letnich i zimowych obozach
sportowych oraz turniejach podlega odpłatności uczestnika. Zasady uczestnictwa w obozach
sportowych zgodnie ze szczegółowym Regulaminem obozów. Kontakt z Klubem za pośrednictwem
poczty elektronicznej uks.kontra@wp.pl . Szczegółowe/aktualne informacje dotyczące działalności
Klubu dostępne są na stronie www.ukskontra.pl. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że wszelkie
informacje dotyczące dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.
Zarząd
UKS Kontra

