Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp”
§1
Postanowienia ogólne
1. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku,
a także rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji
klubów sportowych, własnego Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Członkami Klubu Sportowego „Olimp” zgodnie ze Statutem są uczniowie (zawodnicy Klubu), którzy po
złożeniu Deklaracji Członka Klubu zostaną zaakceptowani przez Zarząd Klubu/Prezesa Klubu.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Tytuł III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Art. 145-177),
Członka Klubu reprezentuje opiekun prawny – Rodzic.
§2
Prawa i obowiązki zawodnika
1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do Klubu jako Zawodnik zobowiązana jest do:
a. zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i Statutu Klubu dostępnych na stronie internetowej
http://www.szkolasportowa.pl/;
b. złożenia Deklaracji Członka Klubu oraz Deklaracji Zawodnika zawierających dane osobowe
kandydata oraz zgodę na ich przetwarzanie dostępnych na stronie internetowej
http://www.szkolasportowa.pl/;
c. dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub zaświadczenia wydanego przez lekarza zezwalającego
na uprawianie sportu w danej dyscyplinie.
2. Zawodnik Klubu ma prawo do:
a. uczestniczenia w treningach, zawodach sportowych, turniejach oraz w obozach sportowych
według przyjętego harmonogramu i zgodnie z decyzją odpowiedzialnych za daną grupę
szkoleniowców;
b. korzystania ze sprzętu sportowego należącego do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego;
c. korzystania z obiektów sportowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego;
3. Zawodnik Klubu ma obowiązek:
a. wykonywania poleceń wydanych przez trenerów i opiekunów;
b. przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
c. punktualnego stawiania się na treningi – o wyznaczonej godzinie treningu Zawodnik musi być
już przebrany i stawić się na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia treningowe;
d. rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w treningach, zawodach i turniejach, do których został
wytypowany przez szkoleniowców;
e. zachowania fair play wobec innych Zawodników;
f. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, opiekunów, kolegów i współzawodników;
g. godnego reprezentowania Klubu i Szkoły;

h. dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników
sportowych;
i. dbałości o powierzony sprzęt i strój sportowy;
j. zabierania na treningi odpowiedniego stroju treningowego (ustala trener danej dyscypliny):
4. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec Zawodnika
następujące konsekwencje:
a. upomnienie ustne;
b. upomnienie ustne przy całej grupie;
c. upomnienie ustne w obecności Rodzica;
d. usunięcie Zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań);
e. nie zgłoszenie Zawodnika do zawodów;
f. złożenie do Zarządu wniosku o zawieszenie czasowe w prawach Zawodnika Klubu;
g. złożenie do Zarządu wniosku o usunięcie Zawodnika z Klubu
§3
Finansowanie Klubu
1. UKS „Olimp” finansowany jest przez:
a. składki członkowskie;
b. darowizny od firm i osób prywatnych;
c. dochody z innych źródeł.
2. Opłaty pochodzące ze składek członkowskich, darowizn i innych źródeł przeznaczone są na cele statutowe
Klubu.
3. Wysokość składki członkowskiej na każdy sezon uchwala Zarząd Klubu. Będzie ona ogłoszona na
początku danego sezonu na zebraniu walnym Członków Klubu lub stronie internetowej Klubu.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany składki w trakcie
trwającego sezonu.
5. Składka członkowska jest płatna z góry do 5 dnia danego miesiąca na Konto Bankowe UKS „Olimp ” :
6. Wpłacając składkę, proszę w pole „nazwa i adres odbiorcy” wpisać : UKS „Olimp”, 66-400 Gorzów
Wlkp. Ul. Stanisławskiego 2 , a w pole „Tytuł”: składka (nazwisko i imię dziecka i za jaki miesiąc i rok
jest Składka).
7. W przypadku kontuzji, czy też choroby powodującej absencję Zawodnika trwającą dłużej niż 1 miesiąc
(udokumentowanej przez lekarza), składka może zostać obniżona, zawieszona lub przeksięgowana na
kolejny okres rozliczeniowy. Zarząd Klubu podejmie w tej sprawie decyzję na pisemny wniosek Rodzica
Zawodnika.
8. Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości zajęć odbytych przez Zawodnika w okresie
rozliczeniowym.
9. W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, Zawodnik może zostać niedopuszczony do treningu,
jak również wykreślony z listy członkowskiej Klubu.
10. Wpisowe dla każdego nowego Zawodnika wynosi 50 zł.
§4
Obowiązki Rodziców (opiekunów prawnych)
1. Rodzice zobowiązani są do:
a. regularnego i terminowego opłacania składek;
b. informowania trenerów o nieobecności dziecka na treningu, zawodach (np. z powodu choroby);
c. informowania trenerów lub Zarząd Klubu o przewlekłych chorobach zawodnika.

§5
Postanowienia końcowe
1. Szkoleniowców zatrudnia Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości
związane z pracą trenerów należy zgłaszać do Zarządu Klubu oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego.
2. Przypisanie Zawodników do odpowiednich grup treningowych, program treningów, formy i metody ich
prowadzenia opracowują szkoleniowcy danych grup treningowych.
3. O powołaniu na zawody decydują trenerzy po spełnieniu przez Zawodnika następujących warunków:
a. właściwa dyspozycja sportowa,
b. wyróżniające się zaangażowanie na treningach.
4. Klub zapewnia Zawodnikom opiekę w podczas trwania treningu oraz zawodów.
5. Rezygnacja z uczestnictwa Członka Klubu:
a. każda ze stron może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie UKS „Olimp” w każdej chwili z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej;
b. rezygnacja może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu;
c. UKS „Olimp” ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego.
6. Tylko Zarząd jest władny do zmiany niniejszego Regulaminu.
7. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej
http://www.szkolasportowa.pl/;
8. Rzeczy nieujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
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