
 

REGULAMIN 

Uczniowski Klub Sportowy AMEOLI w Świebodzicach 

 

§1.- PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW 

ZAWODNIK MA PRAWO DO: uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego, 

korzystania z opieki trenerskiej, obiektów i sprzętu, uczestnictwa w zawodach sportowych 

oraz obozach treningowych. 

ZAWODNIK MA OBOWIĄZEK: przestrzegać regulaminu boisk/sal sportowych i zasad 

bezpieczeństwa, systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych, stawiać się na 

zajęciach punktualnie, zawsze posiadać ze sobą strój sportowy, wykonywać polecenia trenera, 

godnie reprezentować Uczniowski Klub Sportowy „AMEOLI” podczas rozgrywek oraz w życiu 

codziennym, szanować każdego ze swoich kolegów klubowych, mieć szacunek dla rywali, 

sędziów. 

§2 - PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

RODZIC MA PRAWO DO: bieżących informacji o postępach dziecka oraz wsparcia UKS  

”AMEOLI” w jego procesie wychowawczym.  

RODZIC MA OBOWIĄZEK: zgłaszać nieobecność dziecka na zajęciach, bądź zawodach  

sportowych do trenera, osobiście lub drogą elektroniczną (sms, e-mail centrum@hma.com.pl) przynajmniej  

dzień wcześniej, uczestniczyć aktywnie w inicjatywach  

organizowanych przez UKS „AMEOLI”, systematycznie śledzić stronę  

www.centrum.hma.com.pl, dbać o bezpieczeństwo dzieci przed treningiem oraz po jego  

zakończeniu, odpowiadać za szkody wyrządzone przez dziecko w wyniku jego  

nieodpowiedniego zachowania. Zawsze wspierać swoje dziecko, często chwalić, nie  

krytykować za postawę sportową, współpracować z trenerem w sprawach wychowawczych. 



  

§3 – ZAPISY 

Zapisanie dziecka na zajęcia wiąże się z koniecznością wpłacenia opłaty wpisowej. Opłata ta  

wynosi 300,00 zł i jest przeznaczona na pokrycia kosztów związanych ze wstępnym  

szkoleniem, korzystaniem ze sprzętu sportowego oraz z bazy sportowej i pomoc trenera,  

opłatę wpisową należy wpłacić na konto do siedmiu dni od daty zapisania dziecka.  

Santander 84 1090 2356 0000 0001 2960 6933  

 

§4 – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

Składka członkowska przeznaczona jest w całości na realizację celów statutowych UKS  

„AMEOLI” Świebodzice czyli organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Składki  

rozliczane są w systemie miesięcznym. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego  

miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych. W przypadku nieobecności na treningach,  

uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłacenia pełnej opłaty miesięcznej, niezależnie od  

przyczyny nieobecności. Podpisanie „deklaracji uczestnictwa” zobowiązuje do przekazania  

składek w wysokości 60 zł (dziecko i młodzież), 80 zł (dorosły) przelewem na konto klubu:  

Santander  84 1090 2356 0000 0001 2960 6933  

 

§5 – REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

Rezygnacja musi mieć formę pisemnej prośby o wykreślenie z grona członków UKS  

„AMEOLI” Świebodzice . Rezygnacja musi być złożona do pierwszego dnia miesiąca, aby  

przestała być naliczana składka miesięczna. 



 

§6 – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przynależność syna/córki do Uczniowskiego Klubu Sportowego  

„AMEOLI” w Świebodzicach, deklaruję chęć wstąpienia w poczet członków Uczniowskiego Klubu  

Sportowego „AMEOLI”. Jednocześnie zobowiązuję się w swoim i jego imieniu do przestrzegania  

Statutu i Regulaminu Klubu oraz systematycznego opłacania składek członkowskich. Oświadczam,  

że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w zajęciach sportowych oraz, że dziecko posiada  

ubezpieczenie NNW. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Uczniowskiego  

Klubu Sportowego „AMEOLI” w Świebodzicach, nieodpłatnie w całości, a także w postaci dowolnie  

wybranych fragmentów w wydawnictwach prasowych, audycjach telewizyjnych, radiowych, oraz w  

Internecie.  

Imię i nazwisko (zawodnik/zawodniczka):............................................................................................................. 

Imię i nazwisko (opiekuna prawnego) ………..........................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia (zawodnik/zawodniczka):............................................................................................. 

Pesel (zawodnik/zawodniczka) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania (zawodnik/zawodniczka):.................................................................................................. 

Telefon (opiekun)……...…...................................................................................................................................... 

E-mail (opiekun)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

Świebodzice, dnia …………………….………………..                    ………………………………………………………… 

Podpis opiekuna 


