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REGULAMIN UCZESTNICTWA  
KLUB SPORTOWY „AKADEMIA SPORTU KIEŁCZÓW” 

 
§I. OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

1. Rodzice/opiekunowie mają prawo do aktywnego uczestnictwa w działaniach Akademii Sportu Kiełczów poprzez 

aktywny doping uczestników oraz kreowanie wzorców i postaw wspierających zdrowy i sportowy tryb życia.  

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:  

a) Złożenia podpisanej deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia oraz oświadczenia rodzica Klubu Sportowego 

„Akademia Sportu Kiełczów”.  

b) Złożenia podpisanego kwestionariusza zawierającego dane osobowe kandydata. 

c) Złożenie podpisanego regulaminu  

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki przed zajęciami i po zajęciach 

sportowych. Zawodnik powinien zjawić się co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem treningu.  

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości  

100 zł/miesięcznie na nr konta wskazany przez klub (do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący). 

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania trenera o nieobecności dziecka na treningu 

lub zawodach (w przypadku zawodów sportowych najpóźniej 24h przed ich rozpoczęciem). 

6. Podczas zajęć sportowych rodzic/opiekun nie powinien kontaktować się z dzieckiem, wskazówki może udzielać 

jedynie trener (dziecko powinno być skoncentrowane na treningu).  

7. Rodzice mają prawo do informacji o osiągnięciach swojego dziecka podczas zajęć sportowych.  

8. Podczas zajęć sportowych rodzice/opiekunowie powinni przebywać w strefach wyznaczonych przez trenera.  

9. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek pisemnie poinformować o rezygnacji w zajęciach sportowych Klubu 

Sportowego Akademia Sportu Kiełczów. 

§II. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAWODNIKA 

1. Zawodnik ma prawo w pełni angażować się w zajęcia sportowe prowadzone przez Klub Sportowy ,,Akademia 

Sportu Kiełczów”. 

2. Zawodnik ma prawo do korzystania ze sprzętu sportowego klubu. 

3. Zawodnik ma obowiązek do dbałości o powierzony mu sprzęt sportowy. 

4. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać zasad, które panują podczas zajęć sportowych.  

5. Zawodnik ma obowiązek szanować mienie oraz godnie reprezentować Klub Sportowy ,,Akademia Sportu 

Kiełczów”. 

6. Zawodnik zobowiązany jest do stosowania zasad fair-play w trakcie rywalizacji sportowej.  

7. Zawodnicy Klubu Sportowego ,,Akademia Sportu Kiełczów” mają bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia 

alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków odurzających. 

 

http://www.askielczow.pl/


§III. OBOWIĄZKI I PRAWA KLUBU SPORTOWEGO ,,AKADEMIA SPORTU KIEŁCZÓW”  

1. Klub ma prawo odmówić przyjęcia na trening dziecka w przypadku niedostarczenia przez rodziców:  

a) Deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia i oświadczenia rodzica Klub Sportowy ,,Akademia Sportu Kiełczów”. 

b) Kwestionariusza osobowego.  

c) Niepodpisanego przez rodzica regulaminu klubu.  

d) Nieodpowiedniego ubioru dziecka na zajęcia sportowe.  

e) Wątpliwego stanu zdrowia (np. gorączka, ostry kaszel, wysypki itp.).  

f) Nagannego zachowania rodziców/opiekunów w stosunku do dzieci, trenerów bądź innych rodziców/opiekunów.  

g) Nagannego zachowania zawodnika w stosunku do dzieci, trenerów bądź innych rodziców/opiekunów.  

h) Nieregularnej frekwencji zawodnika, bez uprzedniego poinformowania trenera prowadzącego grupę.  

2. Klub ma prawo do skreślenia zawodnika z listy członków Klubu w przypadku złamania §2.7.  

3. Klub ma prawo odwołać zajęcia treningowe w wyjątkowych okolicznościach wcześniej informując rodziców. 

§IV. KARY  

1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu oraz trenerów przewiduje 

się następujące kary: upomnienie ustne trenera, wydalenie z treningu przez trenera, upomnienie na piśmie, 

zawieszenie udziału w zawodach na czas określony, zawieszenie w treningach na okres od  tygodnia 

do 6 miesięcy, wydalenie z Klubu. 

2. Kary na zawodnika nakłada trener, bądź na wniosek trenera, Zarząd Klubu. 

§V. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

1. Składka członkowska(http://poradnik.ngo.pl/skladki-czlonkowskie ) wynosi 100 zł  miesięcznie o ile inaczej nie 

zarządzi Zarząd Klubu i jest płatna przez 12 miesięcy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na nr 

konta Klubu: 44 1090 2590 0000 0001 3270 0928; Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: 

Składka członkowska, sekcja, Imię i nazwisko dziecka, MM/RRRR; np. „Składka członkowska  , Piłka 

nożna, Jan Nowak, 04/2016r.”. 

2. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi. Każde stowarzyszenie posiada swoich członków którzy co 

miesiąc uiszczają opłatę za członkostwo w klubie. 

3. W przypadku gdy rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające na treningi składka członkowska 

nie zmienia się i wynosi 100 zł miesięcznie,  dotyczy to również w sytuacji ,gdy dziecko uczęszcza do więcej niż 

jednej sekcji. 

3. W przypadku dużych zaległości finansowych, Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy Członków Klubu. 

§VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów. 

2. Informacje o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej www.askielczow.pl 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu. 

4. Rzeczy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuję się przestrzegać Regulamin Klubu Sportowego 

,,Akademia Sportu Kiełczów”. 

 ……………………....                  ……………………………............ 

        (miejscowość i data)         (podpis opiekuna) 
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