REGULAMIN UKS JUDO KING WIELICZKA
§1.
Uczniowski Klub Sportowy JUDO KING WIELICZKA działa jako stowarzyszenie zarejestrowane
w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
§2.
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
§3.
1. Zasady wstąpienia dziecka w poczet członków zwyczajnych UKS JUDO KING WIELICZKA:
a. Dostarczenie wypełnionej deklaracji członkowskiej
b. Wpłacenie opłaty wpisowej – opłata jednorazowa (zgodnie z uchwałą - dobrowolna
kwota na rzecz Klubu)
2. Rezygnacja z członkostwa w Klubie– chcący zrezygnować z członkostwa w Klubie
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Klubu na
piśmie.
§4.
1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) Poprzez ActiveNow członek klubu może zapisywać się na zajęcia online oraz wnosić
opłaty za składkę członkowską oraz opłaty za zajęcia, obozy sportowe i opłaty
startowe za pomocą płatności online i firmy Tpay.
2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
a) Do korzystania z portalu konieczne jest urządzenie z dostępem do internetu.
b) Zabrania się dostarczania przez członka klubu treści o charakterze bezprawnym.
3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
a) Członek klubu uzupełnia deklarację członkowską, aby dołączyć do klubu.
b) Członek klubu może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach w klubie na podstawie
złożonej pisemnej rezygnacji.
4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
Członek klubu może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów w przypadku, gdy opłacona
usługa nie została zrealizowana.
a) Czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji .
b) Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby :
UKS JUDO KING WIELICZKA
ul.Niepołomska 22
32-020 Wieliczka
NIP:683-21-07-585
e-mail: judoking.wieliczka@gmail.com

§5.
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składek członkowskich. Składki członkowskie
są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz niezależne od
faktycznych obecności dziecka na treningach.
2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Ogłoszenie
uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu.
3. Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany
miesiąc. Przelew według wzoru: „Składka członkowska – Imię i nazwisko dziecka”.
4. W przypadku braku opłat członkowskich istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć,
do momentu uregulowania zaległości.
5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może odroczyć
termin płatności składek członkowskich lub obniżyć ich wysokość.
§6.
1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a. Opłaty za wynajęcie sali treningowej
b. Wynagrodzenie trenerów
c. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
d. Promocje klubu
e. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Krakowskim Okręgowym Związku
Judo
f. Opłaty biurowe i administrację Klubu

§7.
Cele działalności Klubu oraz prawa i obowiązki jego Członków szczegółowo określa statut
stowarzyszenia.
1. Zawodnik zobowiązany jest w szczególności do:
a. przestrzegania i dostosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych
w regulaminach obiektów treningowych
b. zachowania pełnej kultury osobistej która przystoi sportowcom na terenie budynków
w których znajdują się sale treningowe oraz po za nimi
c. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z Klubu, wszystkich
pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób
d. pełnej kultury i wzorowego zachowanie podczas reprezentowania Klubu
na zawodach judo
e. dostosowanie się do poleceń wydanych przez trenera
f. rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach
g. informowania na bieżąco trenera o problemach zdrowotnych (kontuzjach,
bólach głowy, i wszelkich dolegliwościach)
h. informowanie trenera o chęci opuszczenia sali treningowej judo (wyjście do
łazienki, szatni itp.)
i. dbania o sprzęt sportowy
j. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki,
spodenki, dresy)
k. reprezentowania Klubu na zawodach, do których został wytypowany przez trenera
l.

występowania na zawodach w reprezentacyjnym stroju klubowym (judogi z
naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe) , godnego reprezentowania
klubu na zewnątrz
2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających
obowiązki określone w pkt. 1, §6 poprzez:
a. upomnienie
b. udzielenie nagany w obecności rodzica
c. dyscyplinarne usunięcie zawodnika z zajęć
d. nie zgłoszenie zawodnika do zawodów
e. wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z
tego wynikającymi
f. złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika
§8
Każdy zawodnik uczestniczący w treningach jest zobowiązany posiadać ważne badania sportowolekarskie. Zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich nie może uczestniczyć ,
w zawodach, treningach, obozach, campach. Zawodnik ma obowiązek we własnym zakresie
uzyskać badania sportowo- lekarskie.
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