
REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

"KATOWICE"

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. Wypełnienie i podpisanie Oświadczenia Rodzica/Opiekuna – zgodnie z obowiązującym wzorem
2. Dobry stan zdrowia.
3. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości - 100zł, ustalonej zgodnie z trybem
płacenia składek UKS Katowice.

II. GRUPY TRENINGOWE

1. O przynależności do danej grupy zawodniczej decydują trenerzy, kierując się zdolnościami i
pracowitością dziecka.
2. Grupa Wyczynowa Starsza - wszystkie zawodniczki tej grupy zgłaszane są w lutym do Polskiego
Związku Gimnastyki Artystycznej. Otrzymują one Legitymacje Zawodnicze uprawniające do startów w
zawodach okręgowych oraz ogólnopolskich. Dwa razy w roku przechodzą obowiązkowe badania
przeprowadzane przez lekarza medycyny sportowej. Wyniki te świadczą o „zdolności sportowej” do
uprawiania Gimnastyki Artystycznej.
3. Grupa Wyczynowa Młodsza - dzieci przygotowywane do przejścia do grupy Wyczynowej Starszej.
Zawodniczki tej grupy biorą udział w turniejach oraz zawodach, zgodnie z predyspozycjami i
zdolnościami.
4. Grupa Naborowa Starsza – dzieci, które nie zakwalifikowały się po roku ćwiczeń w grupie
naborowej do grupy wyczynowej, wymagające dalszego przygotowania.
5. Grupa Naborowa – dzieci, które rozpoczynają treningi gimnastyki artystycznej, przygotowywane do
przejścia do grup wyczynowych, kwalifikowane po roku przygotowań egzaminem sprawnościowym.

III. SKŁADKI KLUBOWE

1. Składki klubowe wynoszą:
- Grupy Wyczynowe – 150zł płatne przelewem
- Grupy Naborowe – 120zł płatne przelewem
- Rodzeństwo – zniżka 20zł na każde dziecko
2. Wniesienie składki klubowej następuje za miesiąc z góry do 10-go dnia danego miesiąca na konto
Klubu:
UKS Katowice 44 1050 1214 1000 0090 3032 9552
Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.
3. Opłaty miesięczne obowiązują przez cały rok kalendarzowy, są stałe, niezależnie od przerw
świątecznych, ferii i wakacji, ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na treningach.
4. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje podniesieniem składki:
- płatne po 30-tym danego miesiąca – 180zł
A także kolejno:
- brakiem możliwości udziału w treningach
- brakiem możliwości udziału w zawodach
- wystawieniem wezwania do zapłaty



- wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu zgodnie ze Statutem
- dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.
5. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:
- wynajem obiektów sportowych
- wynagrodzenia trenerów
- opłaty statutowe w związkach sportowych
- administrację Klubu

IV. WARUNKI UCZESTNICTWAW TRENINGACH

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich
od lekarza medycyny sportowej - dotyczy Grup Wyczynowych
2. Wniesienie składki klubowej do 10-go każdego miesiąca.
3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.
5. Zawodnik zobowiązany jest w szczególności do:
- punktualności
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych
- kulturalnego zachowania się wobec trenerów i koleżanek z sekcji
- kulturalnego zachowania się na zawodach
- wykonywania poleceń wydawanych przez trenera
- informowania trenera o problemach zdrowotnych: zawroty, bóle głowy itp.
- uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczanie miejsca realizacji treningu
- dbania o sprzęt sportowy
- posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego, uczesania i przyborów gimnastyki
artystycznej: skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka
- godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz
- rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach
- brania udziału we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera
- pomagania innym zawodniczkom sekcji.
6. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników
następujące konsekwencje:
- upomnienie ustne
- upomnienie ustne przy całej grupie
- upomnienie ustne w obecności rodzica
- usunięcie zawodniczki z treningu (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań)
- nie zgłoszenie do zawodów
- wystąpienie do Zarządu Klubu o tymczasowe zawieszenie w prawach zawodnika Klubu
7. Na czas treningu rodzice opuszczają salę ćwiczeń.
8. W określonych terminach odbywają się zajęcia otwarte, na które zapraszani są rodzice i
opiekunowie.



V. WARUNKI UCZESTNICTWAW ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki na zawody podejmuje trener na podstawie osiąganych
rezultatów i zaangażowania na treningach.
2. Zawodniczka ma obowiązek startu w zawodach, na które została zgłoszona.
3. Koszt wyjazdu na zawody poza teren miasta Katowice finansowana może być tylko częściowo przez
Klub. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd na podstawie aktualnych możliwości finansowych
Klubu.
4. W przypadku nieobecności powołanej zawodniczki na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu
kosztów związanych z organizacją udziału w zawodach, chyba, że zgłoszenie nastąpi na tyle wcześnie,
aby trener zdążył wycofać zawodniczkę z list zgłoszeniowych i wyjazdowych - termin określany jest
każdorazowo przez organizatora zawodów. (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie)
5. Wszelkie wymagane formalności w tym opłaty związane z zawodami, zawodniczka ma obowiązek
uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera.

VI. OBOWIĄZKI TRENERA

1. Trener nie realizuje swoich interesów. Wie, że on jest dla zawodniczek, a nie one dla niego.
2. Trener prowadzi dziennik treningowy, opracowuje plany organizacyjno-szkoleniowe i przedstawia
Zarządowi Klubu sprawozdania ze swojej pracy.
3. Trener, uwzględniając wiek i rozwój zawodniczek buduje w nich kreatywność i świadomość
własnych umiejętności. Jest cierpliwy i wyrozumiały. Poznaje problemy zawodniczek i pomaga je
rozwiązywać.
4. Trener zobowiązuje się zachować dyscyplinę na treningach tak, by stworzyć jak najlepsze warunki
podczas zajęć.
5. Trener ma obowiązek uczestniczyć w zawodach i turniejach, w których biorą udział szkolone przez
niego zawodniczki lub wyznaczyć osobę, która go zastąpi.
6. Trener opuszcza obiekt, na którym odbywają się zajęcia dopiero, gdy wszystkie dzieci będą pod
opieką rodziców/opiekunów.
7. Trener powinien przeprowadzać okresowo konsultację z rodzicami oraz na bieżąco, w zależności
od potrzeb, informować o postępach dzieci.
8. Trener ma obowiązek na koniec miesiąca dostarczyć Zarządowi Klubu listę obecności na
treningach, zgodnie ze stanem faktycznym.
9. Trener ma swobodę wyboru metod i środków oddziaływania na zawodniczki w procesie
szkoleniowym
10. Trener dba o dobry wizerunek Klubu.

VII. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków
sportowych.
2. Zawodnik uprawiający gimnastykę artystyczną nie może być jednocześnie członkiem więcej niż
jednego klubu sportowego.
3. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
- złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych



- zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego
- rozliczenia składek klubowych
- uzyskania zgody Zarządu UKS „Katowice” na zmianę barw klubowych do 30-tu dni od daty złożenia
pisma.
4. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w pkt.3 uważa się, że zawodnik
otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych.

VIII. WARUNKI PRZEJŚCIA Z INNEGO KLUBU

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków
sportowych.
2. W celu zmiany barw klubowych zawodniczka zobowiązana jest również do:
- złożenia w formie pisemnej zgody Zarządu Klubu macierzystego na zmianę barw klubowych (nie
dotyczy zawodniczek 1-kroku)
- złożenia książeczki zawodniczej z wypisem z Klubu macierzystego.

IX. WYSTĄPIENIE Z KLUBU
Wystąpienie z Klubu możliwe jest po złożeniu rezygnacji z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zawodniczki w formie pisemnej, bądź
drogą mailową do Zarządu Klubu. Rezygnacja możliwa jest po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego
do trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.

X. ZAWIESZENIE ZAWODNICZKI W TRENINGACH

W przypadku zdarzeń losowych (kontuzja, dłuższa choroba), które uniemożliwiają zawodniczce udział
w treningach, możliwe jest zawieszenie zawodniczki w treningach, bez obowiązku zapłaty składki
klubowej.
Zawieszenie możliwe jest po złożeniu pisemnej prośby do Zarządu Klubu, podpisanej przez
rodzica/opiekuna prawnego zawodniczki. Nieobecność na treningach nie może być krótsza niż pełny
miesiąc kalendarzowy i nie dłuższa niż trzy miesiące kalendarzowe. Zawieszenie nie dotyczy okresu
wakacji, ferii i przerw w treningach w okresach świątecznych.

XI. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU

W przypadku działania zawodniczki i/lub rodzica/opiekuna prawnego na szkodę Klubu lub trenerów

następuje skreślenie zawodniczki z listy członków Klubu zgodnie ze Statutem Klubu i obowiązkiem

rozliczenia składek klubowych, a także zdania sprzętu klubowego. Za działanie na szkodę Klubu

rozumie się wpływ na negatywny wizerunek Klubu na zewnątrz, w szczególności rozpowszechnianie

vnieprawdziwych informacji, negowanie wszelkich czynności podejmowanych przez trenerów, bądź

Zarząd Klubu, a także podejmowanie działań w imieniu Klubu bez konsultacji z Zarządem Klubu.



XIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową.
2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się na początku roku startowego (spotkanie informacyjne
o planowanych działaniach w bieżącym sezonie), później w miarę potrzeb.
3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu osobą reprezentującą Klub – wszyscy członkowie
Zarządu, bądź telefonicznie pod nr tel.: 795 491 866
4. Treningi otwarte odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

XII. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DLA DZIECI NIEBĘDĄCYCH ZAWODNICZKAMI KLUBU.

1. Udział w zajęciach dzieci nie będących członkami klubu jest możliwy tylko w wyznaczonych
terminach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem treningów.
2. Dzieci uczęszczające na zajęcia nie są przygotowywane do zawodów.
3. Opłata za jedną godzinę zajęć dla w/w dzieci 20zł, płatne z góry przed rozpoczęciem zajęć u trenera
prowadzącego.


