
Regulamin UKS „Grot” Więckowice

§1.

Uczniowski Klub Sportowy „Grot” Więckowice zwany w dalszej części Klubem działa 
jako stowarzyszenie w oparciu o własny statut i ustawę o Kulturze Fizycznej.

§2.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. Klub reprezentowany 
jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji 
programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.

§3.

Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na 
wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach: żeglarstwo, łucznictwo.

§4.

Warunki przynależności do Klubu:

ü złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna 
realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,

ü zezwolenie rodziców lub opiekunów (dotyczy uczniów niepełnoletnich),
ü badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu (dotyczy czynnych 

zawodników),
ü bieżące opłacanie składek członkowskich
ü praca na rzecz klubu w formie i ilości określonej przez zarząd klubu,
ü posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
ü przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w obiektach 

sportowych w trakcie treningów jak również przed i po zajęciach,
ü kultura osobista i zdyscyplinowanie,
ü dbania o powierzony sprzęt klubowy
ü przestrzeganie regulaminu Klubu.

§5.

Klub Prowadzi działalność w 2 grupach

ü grupa sportowa
ü grupa rekreacyjna



§6.

Każdy uczestnik powinien posiadać własny ubiór sportowy obowiązujący w danej 
dyscyplinie.

Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie szkolenia, doboru 
sprzętu, kompletowania, napraw i bieżącej konserwacji.

§7.

Na obowiązkowe opłaty składają się:

1) Wpisowe – jednorazowa wpłata w wysokości 20 zł 
Płatne przy złożeniu deklaracji o której mowa w paragrafie 4

2) Składka miesięczna: 20 zł osoby powyżej 20 roku życia
15 zł osoby do 20 roku życia

Miesięczne składki członkowskie powinny być uiszczane w terminie do 10-go 
danego miesiąca.

§8.

Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z 
regulaminami Polskich Związków Sportowych.

§9.

Warunkiem przyjęcia do UKS „Grot” Więckowice jest zaakceptowanie powyższego 
regulaminu.

§10.

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo zmiany oraz interpretacji powyższego 
regulaminu.

§11.

Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

§12.

Wypełniając deklarację, o której mowa w paragrafie 4 członkowie Klubu wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub w celach 
marketingowych, promocyjnych i reklamowych rozpowszechnianych przez Klub.

Uchwała Zarządu Klubu z dnia ……. 2013 roku.


