REGULAMIN KLUBU UKS „AS“ ZIELONA GÓRA
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Członek klubu, wnosi opłatę za zajęcia w formie obowiązkowej miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej na dany rok, lub okres
Opłata nie jest zależna od ilości zajęć odbytych przez zawodnika w miesiącu.
Wysokość składki ustala Zarząd UKS „As” Zielona Góra.
Zarząd Klubu UKS AS ZIELONA GÓRA zastrzega sobie prawo zmiany wysokości składki członkowskiej w dowolnym momencie roku kalendarzowego
Przystępując do klubu pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu
W okresie wakacyjnym opłata członkowska wynosi 50 % składki członkowskiej i jest jedną z podstaw do utrzymania miejsca w grupie szkoleniowej
po okresie przerwy wakacyjnej.
W przypadku rezygnacji z zajęć w okresie wakacyjnym zawodnik może być ponownie przyjęty w poczet członków Klubu od nowego roku naborowego
i ponosi w pierwszym miesiącu opłatę w wysokości dwukrotnej składki podstawowej i dwukrotnej opłaty wpisowej
W przypadku ogłoszenia lockdownu związanego z sytuacja epidemiczną lub jakiegokolwiek zdarzenia uniemożliwiającego prowadzenie zajęć w
systemie stacjonarnym za wyjątkiem wyłączenia funkcjonowania Hali Akrobatycznej przez Zarządcę (MOSiR Zielona Góra)
- zawodnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach online organizowanych przez Klub i w danym miesiącu składka członkowska jest pomniejszona
o 50% składki podstawowej, uczestnictwo wymaga informacji w formie pisemnej złożonej u trenera prowadzącego.
- w razie nie przystąpienia do zajęć w systemie online wymagana jest deklaracja w formie pisemnej złożona u trenera prowadzącego, i składka w
danym miesiącu wynosi 25% składki podstawowej
- w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie lockdownu obowiązuje pełna składka podstawowa w wysokości 100% za kolejny miesiąc ( zgodnie z
regulaminem Klubu dot. rezygnacji), dziecko w tym czasie ma prawo uczestniczyć w zajęciach.
- w przypadku lockdownu w okresie wakacyjnym obowiązuje składka członkowska w wysokości 50% składki podstawowej,
zajęcia online w tym okresie nie odbywają się.
Opata za akcje typu: obozy wyjazdowe, obozy dochodzeniowe, treningi specjalistyczne podczas wakacji, jest ustalana odrębnie i nie jest łączona z
wakacyjną składką członkowską
Składka członkowska za dany miesiąc musi być uregulowana do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Brak opłaconej składki do 15 dnia danego miesiąca skutkuje zawieszeniem zawodnika w udziale w zajęciach treningowych, jeśli opłata nie zostanie
uregulowana w terminie kolejnych 30 dni zostanie wysłane wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszej zwłoki w opłacie zawodnik zostanie skreślony
z listy członków Klubu a rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony przez Klub opłatami zgodnie z zasadami wypowiedzenia. W przypadku dalszego
braku uregulowania opłat zostanie przez Klub wysłanie przedsądowe wezwanie do zapłaty, jeśli zaległości dalej pozostaną nie uregulowane przez 14
dni od dnia wysłania wezwania zostanie wszczęte postępowanie na drodze sądowej i windykacyjnej
Opłata członkowska dokonywana jest tylko w formie przelewu na nr konta: 14 1020 5402 0000 0102 0363 1439 i treści :
Imię Nazwisko miesiąc rok np. Jan Kowalski kwiecień 2022
Klub co roku wykupuje polisę grupową NNW do której można przystąpić dobrowolnie na warunkach podanych przez KLUB
– informacje będą dostępne u Trenerów poszczególnych grup treningowych. Sugerujemy jednak aby każdy nowy i aktualny członek Klubu wykupił
indywidualną polisę NW, która przede wszystkim ma obejmować: uprawianie sportu w tym sportów ekstremalnych, udziału w zawodach sportowych
i zgrupowaniach sportowych, dojazdy na i z zawodów i zgrupowań. Polisa powinna być zawarta na okres 1 roku: od 1 stycznia do 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego, lub w przypadku grup naborowych od dnia podjęcia pierwszych zajęć do końca roku kalendarzowego – z kontynuacja od 1
stycznia następnego roku.
Członek Klubu ponosi koszty udziału we wszystkich zawodach sportowych (zakwaterowanie, wyżywienie, opłata startowa, transport) ) z wyłączeniem
OOM, MPJ,MMP i MPS, zawodach kwalifikacyjnych do OOM (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest partycypowanie klubu w w/w kosztach) do
osiągnięcia poziomu M kl. sportowej
Członek Klubu ponosi koszty zakupu osobistego sprzętu sportowego: treningowego i startowego (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest
partycypowanie klubu w w/w kosztach)
Członek Klubu startujący w kl M na zawodach krajowych zwolniony jest z opłat Klubowych.
Członek Klubu zobowiązany jest bezwzględnie stosować polecenia trenera-instruktora podczas zajęć oraz w czasie przebierania w szatni.
Członek Klubu zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń trenera-instruktora podczas wyjazdu i udziału: w zawodach, zgrupowaniach,
pokazach i innych akcjach objętych działalnością Klubu.
Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora przebywać na hali gimnastycznej
Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora korzystać z urządzeń, przyrządów i sprzętu specjalistycznego
Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora wykonywać ćwiczenia, elementy gimnastyczne, akrobatyczne indywidualne i zespołowe.
Nie stosowanie się do wyżej wymienionych punktów skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu a tym samym jest jednoznaczne z brakiem
możliwości podejmowania jakichkolwiek zajęć sportowych i rekreacyjnych w Klubie.
Decyzję o skreśleniu z listy członków na wniosek Trenera podejmuje Zarząd Klubu.
Trener, Zarząd Klubu może w każdym momencie zrezygnować z dalszego szkolenia zawodnika-członka Klubu bez podania przyczyn. Rezygnacja
odbywa się na drodze pisemnej lub może być na drodze mailowej i ma skutek natychmiastowy
Członka Klubu obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji z zajęć . Rodzic/opiekun prawny/zawodnik pełnoletni może
zrezygnować z zajęć. Obowiązuje forma pisemna wypowiedzenia złożona u trenera prowadzącego i mailowa na adres klubu uksas@poczta.onet.pl.
Przy rezygnacji z zajęć obowiązuje płatny w 100% wysokości składki 1 miesięczny okres wypowiedzenia.
Wszystkie zajęcia treningowe, sportowe, rekreacyjne odbywają się tylko pod opieka Trenera – Instruktora, którego zadaniem jest organizacja zajęć z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa, właściwej asekuracji i pomocy oraz metodyki.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka Klubu od ponoszenia obowiązkowej comiesięcznej opłaty członkowskiej
Składka członkowska w uzasadnionych przypadkach na wniosek Trenera lub rodzica/opiekuna prawnego może być zawieszona na określony czas
przez Prezesa UKS AS ZIELONA GÓRA.
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