REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ UKS „Wodnik Gocław”
z dnia 01.08.2019
§1
1. Nie naruszając postanowień statutu UKS Wodnik Gocław, przyjęcie dziecka do klubu następuje po
pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności pływackich u trenera oraz po wypełnieniu deklaracji
członkowskiej zawodnika i zaakceptowaniu regulaminu klubu przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka.
2. Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej UKS Wodnik Gocław, wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty
wpisowej w wysokości 20 zł powiększonej o koszt ubezpieczenia NNW oraz wnoszeniem comiesięcznych
opłat, o których mowa w § 2 regulaminu.
3. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach sekcji pływackiej UKS Wodnik Gocław rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach.
Powiadomienie, o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach można złożyć do Zarządu klubu za
pośrednictwem trenera lub e-mail na adres klubu.
4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić (opiekun prawny) zobowiązany jest do
uiszczania comiesięcznych opłat w wysokości określonej w § 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z
udziału dziecka w dalszych zajęciach.
§2
1. Opłaty miesięczne od dziecka są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności
dziecka na zajęciach i wynoszą:
a) Grupa Poranna – 200 zł/ miesiąc + raz w roku opłata 20 zł za koszty ubezpieczenia NNW +
jednorazowa opłata wpisowa 20 zł
b) Grupa Popołudniowa – 32 zł/ liczbę zajęć w miesiącu + raz w roku opłata 20 zł za koszty
ubezpieczenia NNW + jednorazowa opłata wpisowa 20 zł
c) Grupa Wieczorna – 38 zł/ liczbę zajęć w miesiącu + raz w roku opłata 20 zł za koszty
ubezpieczenia NNW + jednorazowa opłata wpisowa 20 zł
2. Wysokość opłat miesięcznych może ulec zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania. Opłaty w
zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po
miesiącu, w którym uchwała o zmianie opłat została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez
wywieszenie jej treści w gablotach klubu znajdujących się na terenie pływalni, na której prowadzone są
treningi oraz poprzez zamieszczenie treści uchwały na stronie internetowej klubu www.ukswodnik.waw.pl
3. Rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci, którego przynajmniej dwoje dzieci uczęszcza na zajęcia do
klubu UKS „Wodnik Gocław” przysługuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Zarządu 50%
bonifikata w opłatach miesięcznych.
4. Opłaty miesięczne wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę
wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto klubu w banku nr konta: 10 1160 2202 0000
0003 5843 5412.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko nie zostanie dopuszczone do
uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości i okazania dowodu opłaty u trenera. W takim
przypadku dziecko pozostaje na terenie pływalni w miejscu wyznaczonym przez trenera do czasu
zakończenia zajęć lub odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna).
6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin
wniesienia opłat miesięcznych.
§3
1. Pieniądze pochodzące ze składek przeznaczone będą w szczególności na:
a) wynajem pływalni;

b) wynagrodzenie trenerów;
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu pływackiego;
d) opłaty statutowe w Polskim Związku Pływackim oraz Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym
Związku Pływackim;
e) dofinansowanie udziału dzieci na zawodach;
f) administrację klubu.
2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci na zawodach decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów.
3. W stosunku do zawodników naruszających zapis § 4 ust. 1, lit. j):
a) Zarząd klubu może cofnąć dofinansowanie do zawodów, jeżeli było przyznane zawodnikowi.
b) Trener może wycofać zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego
wynikającymi,
c) Zarząd może zawiesić lub cofnąć stypendium sportowe, jeżeli było przyznane zawodnikowi.
§4
1. Zawodnik sekcji pływackiej UKS Wodnik Gocław zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Pływalni;
b) kulturalnego zachowania się na terenie pływalni;
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich
pracowników pływalni oraz pozostałych osób;
d) kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich;
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;
f) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
g) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni
itp.);
h) dbania o sprzęt sportowy;
i)

posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania;

j) występowania na zawodach w stroju klubowym (koszulka, czepek, dresy klubowe);
k) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.
2. Zawodnik sekcji pływackiej UKS Wodnik Gocław powinien:
a) rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach;
b) brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera;
c) pomagać innym zawodnikom sekcji.
3. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w
ust. 1 poprzez:
a) upomnienie,
b) upomnienie przy całej grupie,
c) upomnienie w obecności rodzica,
d) usunięcie zawodnika z zajęć,
e) niezgłoszenie do zawodów,
f) zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu.
§5
Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do:

a) regularnego wpłacania składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w § 2
b) informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu-treningach
c) kontrolowania zachowania dziecka na zajęciach.
§6
Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych
przez lekarza sportowego. W wypadku braku badań zawodnik nie będzie dopuszczony do treningów.
§7
Zmiana barw klubowych możliwa jest tylko w terminie 1 września - 31 grudnia zgodnie z uchwałą PZP. W
przypadku zrezygnowania z reprezentowania barw klubowych poza tym terminem zawodnik nie może
reprezentować innego klubu w danym sezonie.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.

