Regulamin uczestnictwa w zajęciach
1. Warunkiem przyjęcia do UKS WILANOWSKIE WILKI jest: wypełnienie karty zgłoszenia,
przyjęcie w poczet członków uczestników decyzją Zarządu Klubu, uiszczenie wpisowego/
rocznej składki członkowskiej oraz regularne uiszczanie składki sekcyjnej w wysokości zgodnej
z Uchwałą Walnego Zebrania.
2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez UKS WILANOWSKIE WILKI jest
równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do
przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy
ich prawnych opiekunów.
3. Przez okres przynależności do Klubu dzieci i rodzice współpracują z Klubem i trenerami,
uczestniczą aktywnie w zajęciach, biorą udział w zawodach i pokazach oraz zobowiązani są do
przestrzegania postanowień Zarządu UKS WILANOWSKIE WILKI.
4. Treningi sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu (odpowiadającego systemowi
pracy SP nr 358).
5. Oprócz wpisowego/ rocznej składki członkowskiej i miesięcznej składki sekcyjnej, rodzice
współfinansują udział dziecka w zawodach oraz ewentualnych obozach sportowych.
6. Każdy członek uczestnik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenie NNW oraz aktualnego
zaświadczenia wydanego po badaniach kwalifikacyjnych przez lekarza medycyny sportowej
dostarczonego nie później niż w ciągu 14 dni od przystąpienia do Klubu.
7. Członkowie uczestnicy mogą przynależeć do sekcji o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.
8. Zawodnicy mają obowiązek zgłoszenia osobie prowadzącej zajęcia: złego samopoczucia,
urazów i innych zdarzeń, mających miejsce podczas treningu.
9. W grupach sportowych trenerzy, w celu podnoszenia poziomu treningów i osiągania rezultatów,
przeprowadzają testy sprawnościowe. Kryteria testu opracowywane są i przedstawiane
wcześniej kandydatom oraz ich rodzicom. Zarówno kandydaci, jak i rodzice informowani są o
terminie przeprowadzenia testu oraz ich wynikach.
10. Członkowie Klubu mogą zostać zgłoszeni do uczestnictwa w zawodach sportowych. Na
zgłoszenie uczestnika do zawodów musi wyrazić zgodę rodzic.
11. Podczas zawodów opiekę nad zawodnikami sprawuje trener. Wszelkie formalności związane z
zawodami dokonywane są przez Klub. Każdorazowo Zarząd podejmuje decyzję co do
finansowania przez strony udziału w zawodach.
12. Uczestnik zajęć ma obowiązek:
- punktualnego i systematycznego udziału w zajęciach,
- systematycznego uiszczania składek,
- posiadania stroju sportowego UKS Wilanowskie Wilki,
- zachowania dyscypliny i wykonywania poleceń trenera,
- zachowań zapewniających bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć,
- troski o mienie oraz dobre imię Klubu.
14. Trener ma prawo wniesienia do Zarządu Klubu wniosku o usunięcie członka uczestnika w
przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych obowiązków. Od decyzji Zarządu przysługuje
odwołanie.

