
REGULAMIN sekcji pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Kęty

I. UŻYTE W REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:
• Klub – Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół” z siedzibą w Kętach 32-650, ul. 3-go Maja 

20A;
• Zawodnik - Niepełnoletni lub pełnoletni uczestnik zajęć sportowych, opłacający 

składkę zawodniczą i reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” na treningach 
oraz na zawodach sportowych;

• Trener – trener lub instruktor zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, umowy o 
pracę lub w innej formie, związany prawnie do świadczenia usług (pracy) 
szkoleniowych na rzecz Klubu;

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – OPŁATY I ZASADY FINASOWANIA:
1. Klub finansowany jest przez:

• rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska);
• jednostki terytorialne (dotacje);
• darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez darczyńców/sponsorów;

2.Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu.
• Opłata wpisowa, regulowana na początku roku szkolnego, wynosi (w sezonie 

2019/2020) – 40,00 zł dla nowo przyjętych oraz 20,00 zł dla kontynuujących;
• Składka członkowska jest płatna przez okres szkoleniowy od września do połowy 

czerwca (składka za czerwiec płatna w wysokości 50% pełnej składki);
• Składka członkowska jest wnoszona do 10-go dnia każdego miesiąca, a jej wysokość w

sezonie 2019/2020 wynosi 90,00 zł (przy uczęszczaniu dziecka na zajęcia 1 x 
tygodniowo) lub 130,00 zł (przy uczęszczaniu dziecka na zajęcia więcej niż 1 x 
tygodniowo);

• W przypadku zapisania rodzeństwa, za każde kolejne dziecko opłata zostaje 
pomniejszona o 30,00 zł;

• Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia 
opłaty składki członkowskiej;

• W przypadku nie wniesienia w terminie składki członkowskiej, Klub zastrzega sobie 
prawo do usunięcia zawodnika z grupy szkoleniowej;

• wszelkie składki należy wpłacać na konto UKS ”SOKÓŁ” 
 43 8437 0002 0014 0726 0609 0002 

• W tytule wpłaty  należy podać następujące informacje: Składka członkowska, Imię i 
Nazwisko dziecka, miesiąc i rok;



III. OBOWIĄZKI KLUBU:
• Klub ma obowiązek zagwarantować miejsce na pływalni oraz opiekę trenerską lub 

instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na pływalni oraz na zawodach;
• Trenerzy lub instruktorzy Klubu odpowiadają za dzieci tylko w czasie trwania zajęć. 

Przed i po zajęciach za dzieci odpowiadają rodzice;
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA KLUBU:

• Warunkiem przynależności do Klubu jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej.
UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

• Uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego oraz korzystania z opieki
trenerskiej bądź instruktorskiej

• Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego
• Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia 

zawodnikiem Klubu.
UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK: 

• Przestrzegać obowiązującego Regulaminu Klubu;
• Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na 

pływalni;
• Stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową;
• Posiadać ze sobą kompletny strój sportowy;
• Dbać o higienę osobistą;
• Wykonywać polecenia wydane przez trenera lub instruktora;
• Kulturalnie zachowywać się wobec innych zawodników oraz pracowników pływalni;
• Dbać o sprzęt sportowy;
• Godnie reprezentować barwy klubu;

Trenerzy mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się
 do wyżej wymienionych punktów regulaminu, poprzez:
– upomnienie,
– upomnienie w obecności rodzica,
– skreślenie zawodnika z listy Klubu;

…............................................................................................................................................................................

Miejscowość i data, Podpis członka klubu i rodzica / opiekuna prawnego


