
REGULAMIN  KLUBU UKS „AS“ ZIELONA GÓRA  obowiązuje od 01.09.2021r 

   
1. Członek klubu, wnosi opłatę za zajęcia w formie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej na dany rok. Opłata nie jest zależna od ilości odbytych zajęć w 

miesiącu.   

2. Przystępując do klubu pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości ustalonej co rocznie przez Zarząd Klubu   

3. W okresie wakacyjnym opłata członkowska wynosi 50 % składki członkowskiej i jest gwarantem miejsca w grupie szkoleniowej po okresie przerwy wakacyjnej.  

4. 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 20% 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. 

5. Opata za akcje typu: obozy wyjazdowe, obozy dochodzeniowe, treningi specjalistyczne podczas wakacji, jest ustalana odrębnie i nie jest łączona z wakacyjną składką 

członkowską   

6. Składka członkowska za dany miesiąc powinna być uregulowana do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.   

7. Opłata członkowska dokonywana jest tylko w formie przelewu na nr konta: 14 1020 5402 0000  0102 0363 1439  i treści :  Imię Nazwisko miesiąc rok  

Każdy nowy członek Klubu zobowiązany jest do wykupienia indywidualnej  polisy 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 ma 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.   

Klub co roku wykupuje polisę grupową do której można przystąpić na warunkach podanych przez KLUB   

– informacje będą dostępne u Trenerów poszczególnych grup treningowych   

8. Członek Klubu ponosi koszty udziału we wszystkich zawodach sportowych (zakwaterowanie, wyżywienie, opłata startowa, transport) ) z wyłączeniem OOM, MPJ,MMP 
i MPS (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest partycypowanie klubu w w/w kosztach) do osiągnięcia poziomu I kl sportowej   

9. Członek Klubu ponosi koszty zakupu osobistego sprzętu sportowego:  treningowego i startowego (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest partycypowanie klubu w 

w/w kosztach)   

10. Członek Klubu startujący w kl M na zawodach krajowych  zwolniony jest z opłat Klubowych.   

11. Członek Klubu zobowiązany jest bezwzględnie stosować polecenia trenera-instruktora podczas zajęć oraz w czasie przebierania w szatni.   

12. 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.   

13. Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora przebywać na hali gimnastycznej   

14. Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora korzystać z urządzeń, przyrządów i sprzętu specjalistycznego   

15. Zabrania się samodzielnie i bez wiedzy Trenera-Instruktora wykonywać ćwiczenia, elementy gimnastyczne, akrobatyczne indywidualne i zespołowe.   

16. 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.   

17. Decyzję o skreśleniu z listy członków na wniosek Trenera podejmuje Zarząd Klubu.  

18. 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  

19. 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 

jednomiesięczny płatny w 100% wysokości składki 1 miesięczny okres wypowiedzenia. 

20. 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.   

21. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka Klubu od ponoszenia comiesięcznej opłaty członkowskiej   

   

                                           Zapoznałem się i akceptuję regulamin UKS AS ZIELONA GÓRA   

                                                    

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

         Czytelny podpis rodzica/opiekuna/ów prawnego/ych/zawodnika pełnoletniego   

 

                                                                                                                               OŚWIADCZENIE 

Sporty gimnastyczne należą do grupy sportów ekstremalnych. 

Oświadczam, iż jestem świadom, że uprawianie sportów gimnastycznych niesie ze sobą ryzyko odniesienia kontuzji, uszczerbku na zdrowiu, utraty zdrowia podczas 

treningów, zawodów i zgrupowań. 

 

 

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

         Czytelny podpis rodzica/opiekuna/ów prawnego/ych/zawodnika pełnoletniego   

 

 

mailto:uksas@poczta.onet.pl

