REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
UKS "IRINA" WARSZAWA
1. Po złożeniu pisemnej deklaracji, dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł, dostarczeniu
zdjęcia i zaświadczenia lekarskiego z oceną zdolności do treningu osoba niepełnoletnia mianuje się
uczestnikiem zajęć UKS Irina, a opiekun prawny/rodzic zostaje członkiem zwyczajnym stowarzyszenia
na jego życzenie i otrzymuje legitymację członkowską, opłacając składkę członkowską w wysokości 10 zł
/miesięcznie .
Następstwem braku ciągłości w opłatach przez 6 m-cy jest wykluczenie z grona członków
zwyczajnych UKS Irina Warszawa. Wpłacane składki wykorzystywane są na cele klubowe, które określa się
na corocznym Walnym Zebraniu.”

2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany regularnie opłacać składki przez okres 10 miesięcy. Wpłaty dokonuje się
do dnia 07 każdego miesiąca i nie podlegają zwrotowi.
3. Brak uczestnictwa w zajęciach nie zwalnia od opłat.
4.Uczestnicy zajęć muszą posiadać czysty strój gimnastyczny (kostium, skarpetki, napalcówki) i być
odpowiednio uczesanym. Na sali nie wolno jeść i spożywać napojów.
5.Zajęcia prowadzą trenerzy, instruktorzy gimnastyki. Zajęcia mają za zadanie zwiększenie sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży.

6. W zajęciach mogą brać udział osoby z aktualnym badaniem lekarskim, przeprowadzonym przez
uprawnionego lekarza sportowego lub lekarza pierwszego kontaktu.
7.Uczestnik zajęć może brać udział w zawodach kwalifikacyjnych klubu i zdobyć klasę młodzieżową na
zawodach klubowych i może być wytypowany do udziału w zawodach międzyklubowych bez posiadania
licencji PZG oraz w zawodach „Gimnastyka dla wszystkich”.
8. Uczestnik zajęć sportowych organizowanych przez UKS „Irina” zobowiązany jest do wykonywania poleceń
instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

9. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do
wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

10. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach
sportowych.

12.Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się w sali gimnastycznej oraz na
innych obiektach sportowych szkoły.

13. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
Następstwem nie przestrzegania w/w punktów są:
- nie dopuszczenie przez prowadzącego do zajęć,
- upomnienie słowne,
- powiadomienie rodziców,
- wykluczenie z grona uczestników zajęć UKS IRINA Warszawa.
Wysokość składek ustała Zarząd UKS Irina Warszawa
Regulamin wchodzi w życie na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z dniem 24 października 2015
roku.

