REGULAMIN UKS JEDYNKA
MARKI
§1.DEFINICJE I OKREŚLENIA
•
•
•
•
•

Klub – Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki z siedzibą na ul. Fabrycznej 3, 05-270
Marki, NIP : 125-165-29-99.
Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki, Prezes Patryk Ostrowski, Wiceprezes Michał
Gołaszewski, Sekretarz Rafał Niemira
Członek – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki, który złożył deklarację
członkowską oraz regularnie przez okres 6 miesięcy opłaca składki członkowskie,
Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków Uczniowskiego Klubu
Sportowego Marki,
Zawodnik – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki reprezentujący Klub i
uczestniczący w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Marki.
§2.OPŁATY I ZASADY FINASOWANIA

2.1. Klub finansowany jest przez:
•
•
•
•

Rodziców/Opiekunów, których dzieci są zawodnikami Klubu (składka członkowska),
Jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych,
Darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez darczyńców lub partnerów,
Dochody z ofiarności publicznej.

2.2. Składki członkowskie
•
•
•
•
•

•
•

•

wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd UKS-u,
składki członkowskie obowiązują w czasie roku szkolnego (wrzesień-czerwiec),
wysokość składki członkowskiej dla sekcji sportowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka) wynosi
165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie
wysokość składki członkowskiej dla Akademii Przedszkolaka wynosi 165,00 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie
za okres wakacyjny (lipiec oraz sierpień), w którym treningi stacjonarne nie są prowadzone, członkowie
Klubu są zobligowani wnieść jednorazową składkę w wysokości 40 zł w terminie wpłaty za miesiąc
czerwiec - na funkcjonowanie klubu
wysokość składki członkowskiej jest powiększona o 100 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) miesięcznie za
każdą dodatkową dyscyplinę sportu, na którą uczęszcza członek Klubu,
składka członkowska może ulec zmniejszeniu w przypadku:
a) rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia w ramach Klubu: drugie dziecko 135 zł, trzecie 115 zł, każde
kolejne 20 zł mniej
b) udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej.
w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, dziecko może zostać skreślone z listy
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•
•
•
•
•

zawodników Klubu; decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd Klubu,
• nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do
pomniejszenia składki członkowskiej,
• składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym (Klub nie ponosi
odpowiedzialności za odwołane zajęcia z powodu czynników niezależnych m.in. z powodu
organizowanych imprez szkolnych lub miejskich)
• składkę członkowską należy uiszczać z góry, najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca,
• składki członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (wynagrodzenie
Trenerów, wynajem obiektów, realizacja programu szkoleniowego, księgowość, sprzęt sportowy, itp.),
• w przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia
zawodnika z grupy treningowej lub też naliczyć jednorazową dodatkową opłatę w wysokości 20 zł
złożenie deklaracji członkowskiej w klubie zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu
zapisów on-line
Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez uczestnika (lub przedstawiciela
ustawowego)i złożenia deklaracji członkowskiej
Podpisanie umowy zachodzi poprzez podpisanie fizycznego dokumentu
Deklaracja członkowska składana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą
poczty e-mail (uks1marki@gmail.com). Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu
podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
W przypadku rezygnacji z zajęć, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany w ciągu 7 dni ( na początku każdego
miesiąca) przekazać rezygnację (w formie wypełnionego dokumentu: REZYGNACJA Z CZŁONKOWSTWA
dostępnego na stronie internetowej) Trenerowi lub za pomocą poczty e-mail.
2.3. Wpisowe
To kwota 100 zł płatne jednorazowo przy zapisaniu dziecka na zajęcia (rezygnacja zajęć i ponowne zapisanie
dziecka do Klubu skutkuje ponownej opłacie wpisowego).
2.4. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe KLUBU UKS JEDYNKA MARKI:
BGŻ BNP PARIBAS

33 1600 1462 1838 7452 1000 0001
W treści przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, dyscyplinę oraz za jaki miesiąc jest
wpłata (miesiąc i rok)
np: Jan Kowalski, Piłka nożna, Styczeń 2022

2.5 Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zawodników w szatni podczas
zajęć/zawodów.
2.6 Klub nie ubezpiecza zawodników trenujących w klubie, obowiązek ten spoczywa na
Rodzicach/Opiekunach prawnych
2.7 Reklamacje - członek klubu ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego. Reklamacje należy składać w klubie pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Klubu podany w regulaminie oraz deklaracji członkowskiej na
lub na stronie internetowej www.uks1marki.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane
przez Zarząd Klubu (adres email: uks1marki@gmail.com), numer telefonu 503829568/662221444
Klub rozpatrzy reklamację i zawiadomi członka o sposobie jej załatwienia nie później niż
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w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację klub przekaże na papierze lub innym
trwałym nośniku.

§3.FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA
3.1. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą
Rodzice/Opiekunowie zawodników.
3.2. Koszty przejazdu i zakwaterowania Trenerów ponosi Klub lub Rodzice/Opiekunowie.
§4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
4.1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener zawodnika, na
podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na zajęciach treningowych.
4.2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
4.3. Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym.
4.4. Zawodnicy i ich Opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów
na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów.
4.5. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką Trenera. Odstępstwa od tej
zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z Trenerem.
4.6. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych ma obowiązek posiadania
podstawowego kompletu treningowego (koszulka, spodenki).
4.7. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych ma obowiązek posiadania
podstawowego kompletu treningowego – dwie koszulki klubowe (niebieska i pomarańczowa). Zakup
koszulek u Trenerów.
4.8. Wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku mojego
dziecka, czyli fotografii i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją Klubu, także poprzez ich
udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:
•zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz
Budynków użyteczności publicznej.
•zamieszczenie informacji na oficjalnych, Klubowych stronach internetowych.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez
przekazanie Zarządowi klubu pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu
wycofania zgody. Brak zgody będzie
skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o
sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.
§5. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH I ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH
5.1. W okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje (w miarę możliwości) obozy lub
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zgrupowania sportowe.
5.2. O terminie i miejscu organizacji obozów i zgrupowań sportowych decyduje Zarząd Klubu.
5.3. Koszty uczestnictwa zawodnika na obozie treningowym lub w zgrupowaniu sportowym
pokrywają Rodzice/Opiekunowie.
§6. OBOWIĄZKI KLUBU
6.1. Klub ma obowiązek zagwarantować miejsce na boiskach i/lub salach sportowych.
6.2. Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na boiskach
i/lub salach sportowych oraz na zawodach i zgrupowaniach sportowych
§7. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
7.1. Członek Klubu ma prawo do:
•
•
•
•

•

•

uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,
korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej,
korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów mistrzowskich, turniejów i meczów
towarzyskich w momencie uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do ścisłej
kadry Klubu
dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych i
zgrupowaniach. Wysokość dofinansowania zależna jest od wyników oraz bieżącej kondycji finansowej
Klubu,
rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie

7.2. Członek Klubu ma obowiązek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przestrzegać obowiązującego Statutu i Regulaminu Klubu,
przestrzegać regulaminu boisk i/lub sal sportowych, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na
boiskach i/lub salach sportowych,
systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu,
stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową,
posiadać ze sobą strój, obuwie na boisko i/lub sale sportową,
terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego,
zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji Trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia,
systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie,
brać udział w zawodach sportowych,
godnie reprezentować barwy Klubu, zachować postawę sportowca, szanować zasady uczciwej walki,
szacunku dla przeciwnika.
§8.CZŁONKOWSTWO W KLUBIE USTAJE W PRZYPADKU:

8.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu i podjęciu przez Zarząd
stosownej uchwały,
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8.2. Klub ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu
lub norm współżycia społecznego. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
8.3. Zaistnienia okoliczności przewidzianych w Statucie Klubu.
§9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
9.1. Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i
zostaną poddane do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Klubu,
9.2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie
w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu,
9.3. Rodzice/Opiekunowie mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych,
9.4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu,
9.5. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu
§10.POLITYKA PRYWATNOŚCI:

9.6. Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na
otrzymywanie od UKS Jedynka Marki z siedzibą w Markach przy ul. Fabrycznej 3, 05-270 Marki, informacji
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję jego treść.

………………………………………………………
(Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA MARKI
ADRES: ul. Fabryczna 3, 05-270 Marki
REGON: 366603137 NIP: 125-165-29-99
Główny koordynator/Patryk Ostrowski: 662 221 444
Główny koordynator/Michał Gołaszewski: 503 829 568
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Adres email: uks1marki@gmail.com
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