
Regulamin UKS Junior Zacisze 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. UKS Junior Zacisze działa w formie stowarzyszenia i zajmuje się prowadzeniem zajęć 

sportowych dla uczestników  w wieku szkolnym. 

2. W niniejszym regulaminie uczestnik zajęć sportowych jest dalej zwany jako „Zawodnik”. 

3. W niniejszym regulaminie zajęcia sportowe są dalej zwane również jako "treningi", "mecze 

mistrzowskie", "mecze sparingowe", "turnieje" lub "obozy sportowe”. 

§ 2. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU. 

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako Zawodnik zobowiązana jest do: 

a) Złożenia deklaracji członkowskiej (deklaracja dostępna w zakładce: Dokumenty do 

pobrania)zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklaracje 

opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub terminie, 

b) Czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą Rodziców/Opiekunów prawnych, 

c) Dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego 

na uprawianie sportu, 

d) Wykupienia rocznego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące 

udział zawodnika w zajęciach sportowych. Ubezpieczenie należy wykupić za pośrednictwem 

UKS Junior Zacisze. 

2. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu. 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA. 

1. Zawodnik ma prawo do: 

a) Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych,  zgrupowaniach 

i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także 

międzynarodowych krajowych i zagranicznych wg przyjętego harmonogramu. 

b) Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu i zapewnionej przez organizatora opieki trenerskiej 

i infrastruktury sportowej. 

2. Zawodnik Klubu ma obowiązek do: 

a) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych 

i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera lub władze 

Klubu, 



b) Stawiania się na zajęcia treningowe przynajmniej 10 min. przed ich rozpoczęciem, 

c) Uczestnictwa w zajęciach sportowych wyłącznie w stroju i sprzęcie sportowym UKS Junior 

Zacisze będących w stanie pozwalającym na godne reprezentowanie Klubu, 

d) Dbałości o powierzony sprzęt sportowy, 

e) Prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia, 

f) Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych 

wyników sportowych, 

3. Zawodnik ma bezwzględny zakaz: 

a) Palenia papierosów, 

b) Picia alkoholu, 

c) Używania jakichkolwiek środków odurzających, 

4. Opiekun prawny Zawodnika ma obowiązek: 

a) Wcześniejszego poinformowania trenera o nieobecności Zawodnika na zajęciach sportowych, 

b) Powiadomienia o każdym wypadku czy urazach Zawodników UKS Junior Zacisze 

§ 4. ZAJĘCIA SPORTOWE. 

1. Zajęcia sportowe w UKS Junior Zacisze odbywają się  dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu, a 

liczba jednostek treningowych jest uzależniona od wieku zawodników oraz stopnia ich 

wyszkolenia.  

2. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych 

i może się wahać od 45 do 90 minut. 

3. Treningi UKS Junior Zacisze odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 26 Zawodników. 

§ 5. BADANIA LEKARSKIE. 

1. Zawodnicy UKS Junior Zacisze, biorący udział w rozgrywkach ligowych MZPN, mają obowiązek 

wykonywać co 6 miesięcy sportowe badania lekarskie i dostarczać trenerom zaświadczenia 

od lekarza medycyny sportowej, uprawniające ich do czynnego uprawiania sportu. 

2. Każdy zawodnik UKS Junior Zacisze ma obowiązek wykonywać raz do roku sportowe badania 

lekarskie i dostarczać trenerom zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej, uprawniające 

ich do czynnego uprawiania sportu. 

3. UKS Junior Zacisze, raz na 6 miesięcy, organizuje konsultacje lekarza medycyny sportowej, 

podczas której zawodnicy mogą otrzymać zaświadczenie lekarskie uprawniające do czynnego 

uprawiania sportu. O terminach konsultacji lekarskich oraz konieczności wykonania 

potrzebnych lekarzowi badań (EKG, morfologia krwi) będą informować trenerzy.  



§ 6. OPŁATY. 

1. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 100 PLN i dokonuje się jej przelewem na konto 

bankowe Klubu.  

2. Składka członkowska wynosi 120 PLN miesięcznie w okresie wrzesień-czerwiec. Należy uiścić 

ją do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe klubu. Składki pobierane są 

z góry za każdy miesiąc. 

3. W tytule przelewu na składkę członkowską należy wpisać: „Składka członkowska za: Imię i 

Nazwisko Zawodnika, rocznik, miesiąc (za który dokonywana jest opłata)”. 

4. Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w UKS Junior Zacisze, nie jest opłatą za 

zajęcia sportowe, dlatego ilość treningów czy obecności Zawodnika, nie mają wpływu na 

wysokość składki. 

5. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności spowodowanych ciężką sytuacją materialną, na 

pisemną prośbę Opiekuna prawnego Zawodnika , Zarząd UKS Junior Zacisze może podjąć 

uchwałę o obniżeniu wysokości wpisowego czy składki członkowskiej lub całkowicie je znieść. 

6. Roczny koszt ubezpieczenia obejmującego zajęcia sportowe w UKS Junior Zacisze wynosi 

40PLN. W tytule przelewu na opłatę za ubezpieczenie należy wpisać: „ Cele statutowe, 

ubezpieczenie za: Imię i Nazwisko Zawodnika, rocznik”. 

7. Z tytułu m.in. udziału w turniejach, meczach lub obozach sportowych mogą wystąpić 

dodatkowe opłaty, o których Opiekunowie prawni Zawodników zostaną poinformowani w 

możliwie najwcześniejszym terminie przed rozpoczęciem tych wydarzeń. 

§ 7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU. 

1. Podpisanie deklaracji członkowskiej Zawodnika oznacza wyrażenie zgody Opiekuna prawnego 

na wykorzystanie wizerunku Zawodnika przez UKS Junior Zacisze oraz przez jego partnerów, 

sponsorów czy współorganizatorów zajęć sportowych, bez roszczeń finansowych z tego 

tytułu. 

2. Fotografie, filmy wykonane podczas zajęć sportowych zawierające wizerunek Zawodnika 

mogą być wykorzystywane w celach szkoleniowych czy marketingowych UKS Junior Zacisze, 

w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach promocyjnych. 

§ 8. WYSTĄPIENIE Z KLUBU. 

1. Wystąpienie Zawodnika z Klubu na wniosek opiekuna wymaga pisemnego oświadczenia woli 

(wniosek dostępny w zakładce: Dokumenty do pobrania), które jest skuteczne po okresie 

przejściowym. Okres przejściowy trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym 

oświadczenie zostało złożone. 



2. Aby wystąpienie z UKS Junior Zacisze było skuteczne po okresie przejściowym, Opiekun 

prawny Zawodnika musi uregulować wszelkie należności wynikające z dotychczasowego 

członkostwa Zawodnika w Klubie. 

3. Złożenie wniosku o wystąpienie z UKS Junior Zacisze nie zwalnia z terminowego uiszczenia 

składki członkowskiej. Terminowe uiszczenie składki członkowskiej jest wymagane do 

momentu wygaśnięcia przynależności klubowej po okresie przejściowym. 

4. Jeżeli wystąpienie z UKS Junior Zacisze ma na celu zmianę barw klubowych, Opiekun prawny 

jest zobowiązany do: 

a) Złożenia pisemnego oświadczenia woli do Zarządu UKS Junior Zacisze w sprawie zamiaru 

zmiany barw klubowych, 

b) Przedstawienia pisemnego oświadczenia woli nowego- potencjalnego klubu 

potwierdzającego chęć pozyskania Zawodnika, 

c) Zdania klubowego sprzętu sportowego, 

d) Rozliczenia składek członkowskich i innych zaległych opłat, 

e) Uzyskanie zgody UKS Junior Zacisze na zmianę przez Zawodnika barw klubowych. 

5. Stwierdzenie samowolnego podjęcia treningów w innym klubie bez zgody Zarządu UKS Junior 

Zacisze może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach zawodniczych UKS Junior 

Zacisze na okres od 1 do 12 miesięcy lub skierowaniem sprawy do Mazowieckiego Związku 

Piłki Nożnej w celu dalszych wyjaśnień. 

6. UKS Junior Zacisze ma prawo do wypowiedzenia członkostwa Zawodnika ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Zawodnika niniejszego 

regulaminu, Statutu stowarzyszenia, lub norm współżycia społecznego. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Opiekunowie prawni Zawodnika są zobowiązani do śledzenia wiadomości publikowanych na 

stronie UKS Junior Zacisze (www.uksjunior.pl) i innych klubowych narzędzi komunikacji oraz 

bieżącego przeglądania korespondencji mailowej przesyłanej na podany w deklaracji adres 

poczty elektronicznej. 

2. Podpisanie przez Opiekunów prawnych Zawodników deklaracji  członkowskiej UKS Junior 

Zacisze, potwierdza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej 

na stronie internetowej. 

 

Zatwierdzone przez Zarząd 

UKS Junior Zacisze 


