Regulamin UKS "Skoczek"
I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Klub UKS "Skoczek" - Uczniowski Klub Sportowy "Skoczek" przy Szkole Podstawowej
nr1 w Elblągu, ul. Daszyńskiego 1.
1. 2. Zarząd - Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skoczek".
3. Członek - Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skoczek ".
4. Umowa - umowa pomiędzy UKS " Skoczek " a rodzicem uczestnika zajęć, zawarta w
momencie podpisania deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu pierwszej składki określająca
wzajemne relacje i oczekiwania, obejmujące zakres i warunki szkolenia.
5. Składka - opłata za uczestnictwo w zajęciach w sekcji szachowej.
II. Postanowienia szczegółowe:
1. Uczniowski Klub Sportowy " Skoczek " finansowany jest przez:.
a. rodziców, których dzieci są członkami klubu (składka).
b. prywatne osoby i firmy.
2. Na każdy rok kalendarzowy składkę ustala Zarząd. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia
zadecydował o:
a. w miesiącach lipiec-sierpień opłaty treningowe nie będą pobierane.
b. w przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej
przez lekarza) składka może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu
pisemnej prośby.
c. w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy
członków klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru członków.
d. w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę lub zwolnić
z całkowitych opłat członka klubu. Rodzeństwu uczestniczącemu w zajęciach przysługuje
zniżka w wysokości 20 %.
e. nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki
z zastrzeżeniem ppktu b.
f. składka nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
g. wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto

Oddział BGŻ S.A. w Elblągu, ul. Królewiecka 85,
numer rachunku 43203000451110000003938210.
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe przelewem lub w oddziale banku
(bezpłatnie). Proszę pamiętać by w tytule przelewu wpisać " wpłata na cele statutowe,
imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc".

3. Pieniądze pochodzące ze składek oraz dotacji będą przeznaczone na:
a. cele statutowe Stowarzyszenia " Skoczek" tzn.: opłacenie trenerów i instruktorów, zakup
sprzętu sportowego niezbędnego do treningu, pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
organizowanie turniejów i innych imprez sportowych, dofinansowanie obozów sportowych
b. administrację Stowarzyszenia "Skoczek".
4. W ramach składki zawodnik otrzymuje:
a. udział w treningach.
b. opiekę trenerską.
5. Członek sekcji zobowiązany jest do:
a. wykonywania poleceń wydanych przez trenera.

b. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na obiektach sportowych podczas
treningów i turniejów,
c. punktualnego stawiania się na treningi.
c. kulturalnego zachowania się podczas treningów i turniejów.
d. informowania o problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach).
e. zachowania fair play wobec innych członków sekcji.
f. godnego reprezentowania UKS "Skoczek" na zewnątrz,
k. przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze.
6. członek sekcji UKS "Skoczek" powinien:
a. rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach.
b. brać udział w zawodach, do których został wytypowany przez trenera.
c. pomagać innym zawodnikom sekcji.
d. starać się uczestniczyć w obozach sportowych, organizowanych przez klub.
7. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec członków sekcji niestosujących się
do pkt. 5 i 6 regulaminu poprzez:
a. upomnienie.
b. upomnienie w obecności rodzica.
c. upomnienie przy całej drużynie.
d. nie zgłoszenie do zawodów.
e. zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu.
f. skreślenie z listy klubowej.
8. Rodzice są zobowiązani do:
a. regularnego wpłacania składek.
b. informowania trenerów o nieobecności dziecka na treningu (np. z powodu choroby).
c. pokrycia kosztów naprawy sprzętu należącego do klubu lub zakupu nowego w przypadkach
uszkodzenia go przez ich dziecko.
9. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów.
10. Zarząd ustala maksymalną i minimalną liczbę uczestników zajęć, biorąc pod uwagę
rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.
11. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje
prowadzący zajęcia.
12. Nabór do sekcji następuje, po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego i decyzji trenera.
13. UKS "Skoczek" nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione na treningach lub
turniejach. .
14. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że rodzice i on sam zaakceptowali
regulamin sekcji.
15. Rozwiązanie umowy:

a. Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy, w przypadku nie
zgłoszenia wypowiedzenia UKS "Skoczek" nadal pobiera składki od członków sekcji.
b. Stowarzyszenie ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu, Statutu
Stowarzyszenia lub norm współżycia społecznego.
c. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Tylko zarząd jest władny do zmiany regulaminu.
17. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców
przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Stowarzyszenia.
18. Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków UKS
"Skoczek" do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź
niejasnych.
19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
20. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
21. Regulamin wchodzi w życie 07.09.2015r.

