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REGULAMIN ZAWODNIKA
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO IRINA WARSZAWA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdy zawodnik UKS IRINA WARSZAWA zobowiązany jest do godnego reprezentowania
swojego Klubu, zarówno w kraju jak i za granicą, w szczególności przez działania i postawy
zgodne z misją i oraz etyką sportową i zasadami fair-play.
WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU
1.Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:
a) złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa
w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
b) Złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie w
zakresie określonym w deklaracji zawodnika oraz deklaracje opłacania składki w
wyznaczonym przez klub terminie do każdego 07 danego miesiąca. Opłaty dokonane po 7
dniu miesiąca będą uznawane za opóźnione za które naliczone odsetki ustawowe. Odsetki
ustawowe są jednakowe dla WSZYSTKICH grup gimnastyczek i dotyczy wszystkich
zawodników.
c) Dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza
sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie,
2. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
3. Zawodnik po otrzymaniu Licencji PZG nabywa prawa zawodnika UKS Irina Warszawa.
4. Opiekun prawny/rodzic, inna osoba może zostać członkiem stowarzyszenia na jego
życzenie , opłacając składkę członkowską w wysokości 10 zł /miesięcznie.
Powyższa składka w przypadku rodzica /opiekuna prawnego w wysokości 10zł będzie
zawarta w opłacie miesięcznej zawodnika.
ROZDZIAŁ 2
SZKOLENIE ,ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1.Treningi odbywają się na obiektach sportowych wynajętych przez UKS Irina Warszawa.
2.Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku
szkolnym, przygotowanym przez sztab szkoleniowy i zatwierdzonym przez zarząd Klubu.
3. Zajęcia treningowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.

4.Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni
opiekunowie.
-25.W czasie treningów odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą
Trenerzy.
6. Rodzice i opiekunowie zawodników UKS Irina Warszawa mają prawo zwrócić się do
trenera prowadzącego grupę w każdej sprawie dotyczącej szkolenia. Nie mają jednak prawa
ingerować w program szkoleniowy, liczbę godzin treningowych, ani obciążeń w przyjętym i
przygotowanym przez sztab szkoleniowy Klubu.
7. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany grup, trenera czy dni treningów bez uprzedniej
zgody trenera.
8.Rodzice nie mogą przebywać na sali treningowej z wyjątkiem dni wyznaczonych przez
trenera, klub UKS Irina w ramach zajęć otwartych.

ROZDZIAŁ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
1.

Zawodnik Klubu ma prawo do:

a) Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych,
zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich a
także międzynarodowych ,krajowych i zagranicznych wg przyjętego harmonogramu,
b) Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
c) Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe,
treningi i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera.
2.

Zawodnik Klubu ma obowiązek do:

a) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach
sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, i
kierownictwo klubu,
b) Przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,
c) Poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach najpóźniej
do 24 h przed ich rozpoczęciem; (z wyjątkiem przypadków losowych, wtedy należy
poinformować bezzwłocznie.)
d) Poinformowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o swojej
chwilowej niedyspozycji, złym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających
bądź utrudniających wykonanie ćwiczeń.

e) Zawodnik musi posiadać odpowiedni strój gimnastyczny, uzgodniony z trenerem oraz
wymagany sprzęt gimnastyczny w zależności od grupy zaawansowania. Podczas zajęć
sportowych , pokazów czy zawodów powinien być odpowiednio uczesany.
W szczególności dotyczy to posiadania ustalonego i obowiązującego stroju klubowego
podczas udziału w zorganizowanych przez klub publicznych pokazach i uczestnictwa w
zawodach. UKS Irina może wypożyczyć odpowiedni sprzęt sportowy za kaucją w
wysokości 50zł.
-3Brak właściwego stroju może być podstawą dla trenera do odsunięcia zawodnika od
reprezentowania klubu oraz od udziału w zajęciach , pokazach czy zawodach.
f) obowiązek uczestniczenia w obozie sportowym lub zgrupowaniu , organizowanym
przez UKS „Irina”, co najmniej raz w roku. ( Zwolnienie z obowiązku zgodnie z pkt.10,
rozdział 4 niniejszego Regulaminu).
g) Godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i poleceń trenerów,
instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,
h)Troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,
i)Tworzenia w grupie dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,
j) Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych
wyników sportowych
k) Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,
l) Uiszczenia opłaty ubezpieczeniowej , obowiązkowej w wysokości 20 zł (słownie:
dwadzieścia złotych ) we wrześniu każdego roku szkolnego.
m) Przestrzegania regulaminów UKS Irina Warszawa
ROZDZIAŁ 4
ZAWODY I OBOZY SPORTOWE
1.Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener koordynator z trenerem
prowadzącym grupę na podstawie:
a) Opłaconej składki miesięcznej,
b) obecności na treningach,
c) osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów,
d) ważnych badań lekarskich.

2.Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany, po
powiadomieniu przez radę trenerów wszystkich szczegółów i akceptacji rodzica/ opiekuna
prawnego.
3.Koszt i opłaty startowe ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek
stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o których trener zostaje odpowiednio
wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i
wyjazdowych).

-44. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym potwierdzenie udziału, opłata
startowa, opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u
skarbnika Klubu lub trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie lub na rachunek
bankowy UKS Irina Warszawa . W takim wypadku za dzień wpłaty uważa się datę
wpłynięcia środków na rachunek bankowy UKS Irina. W przypadku niedopełnienia
formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału w zawodach.
5. Klub przewiduje dofinansowanie trenera lub sędziego do zawodów, obozów, turniejów.
Udział zawodnika w zawodach może być częściowo dofinansowany przez Klub. Decyzję o
dofinansowaniu podejmuje Zarząd.
6. UKS Irina przewiduje dofinansowywanie najlepszych zawodników za wyniki i
osiągnięcia sportowe. ( t. j. zajęcia miejsca 1-3 w wieloboju w zawodach , objętych
punktacją –WOM, MMM; zajęcie miejsca 1-8 w wieloboju Mistrzostw Polski w
poszczególnych klasach sportowych, zajęcia m-ca 1-3 w Drużynowych Mistrzostwach
Polski ). Dofinansowanie przyznawane będzie w cyklu semestralnym przez Zarząd UKS
Irina w porozumieniu z trenerami prowadzącymi.
W miarę możliwości finansowych Klubu dofinansowanie zawodnika może mieć formę:
a) częściowego zwolnienia z opłat za zajęcia (do 30% wysokości opłaty ).
b) dofinansowania rzeczowego w postaci niezbędnego sprzętu sportowego.
c) dofinansowania obozu sportowego.
d) Inne formy dofinansowania przyznawane przez Zarząd UKS „Irina” w trybie
indywidualnym.
7. Terminy tzw. wpisowego na zawody ,zgrupowania i obozy jest terminem ostatecznym a
jego wysokość nie podlega negocjacji. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkuje
wykluczeniem zawodnika z udziału w zawodach, obozie lub zgrupowaniu.
8. Rodzice i opiekunowie zawodników UKS Irina Warszawa powinni w trakcie zawodów
wyróżniać się kulturalnym dopingiem, pozytywnym i mobilizującym.
9. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Klub może organizować obozy szkoleniowe,
w których uczestnictwo jest obowiązkowe.

10.Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych
przypadkach i wymaga zgody trenera.
11.Koszty obozów sportowych pokrywają rodzice. Koszty te obejmują zakwaterowanie,
wyżywienie oraz koszty transportu.
12.Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu.
13.W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony
z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest
zwracana, a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.
14. W zależności od posiadanych środków finansowych Klub może organizować wycieczki
rekreacyjno-sportowe.
-5ROZDZIAŁ 5
FINANSOWANIE SZKOLENIA
1. Uczniowski Klub Sportowy „Irina” Warszawa finansowany jest przez rodziców, których
dzieci są zawodnikami Klubu
2. Dodatkowe środki pozyskiwane są:
a) Dotacji z organów samorządowych,
b) Darowizn osób prywatnych i firm,
c) Innych źródeł,
3. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na
cele statutowe Klubu.
4. Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.
5. Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie (ulga tylko dla
rodzeństwa – w wysokości 25zł( słownie: dwadzieścia pięć złotych) za dziecko , płatna do 7
każdego miesiąca na konto Klubu lub jego siedzibie osobom wyznaczonym do tego celu
przez Zarząd Klubu.
6. Zawodnik Klubu jest zobowiązany regularnie opłacać składki przez okres 12 m-cy. Tylko
podczas organizacji zgrupowania letniego, zawodnik, biorący udział w całym zgrupowaniu
jest zwolniony z opłaty.
7. W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia:
a) Udział w zajęciach szkoleniowych,
b) Udział w zawodach sportowych (wpłaty startowej tylko podczas startów w zawodach
objętych punktacją: WOM, OOM, MMM ),

8. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
9. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania
składki.
10. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej
kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań
do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z
listy zawodników Klubu.
11.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za
udział zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka Zarząd Klubu na podstawie
pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii
trenera i osób biorących w szkoleniu zawodnika).
-6POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rezygnacja z funkcji „ Zawodnik klubu UKS Irina Warszawa”
a) jest możliwe po złożeniu pisemnego wniosku o rezygnację z zachowaniem 30 dniowego
okresu związanego ze skreśleniem zawodnika z listy zawodników Klubu.
b) Klubowi w przypadku rażącego naruszenia przez zawodnika niniejszego regulaminu w
trybie natychmiastowym.
c) Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej ,
d) Zmiana Barw Klubowych:
Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie jeden klub.
Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w terminach 01-30 czerwca i 01-31
grudnia każdego roku kalendarzowego.
Zmiana barw klubowych wymaga zgody Zarzadu.
Zmiana barw klubowych dokonuje się wg zasad przyjętych w Regulaminie Zmiany Barw
klubowych PZG z dnia 16.IX.2015r.
Stronami postępowania w sprawie zmiany barw klubowych jest opiekun prawny dziecka i
Zarząd UKS Irina Warszawa.
Zawodnik ( opiekun prawny) zainteresowany zmianą barw klubowych składa wniosek do
Zarządu macierzystego klubu. We wniosku zawodnik podaję nazwę klubu do którego
zamierza przejść.
Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie klubu , do którego zawodnik zamierza
przejść, wyrażające wolę przyjęcia zawodnika.
Klub do którego wpłynął wniosek zawodnika musi rozpatrzyć wniosek w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego wpłynięcia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku

we wskazanym terminie uznaje się, że klub wyraził zgodę na zmianę barw klubowych z
upływem tego terminu.
Klub po rozpoznaniu wniosku :
1. Wyraża zgodę na zmianę barw klubowych
2. Odmawia wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych. W tym wypadku okres
karencji wynosi 1 rok .
Od decyzji odmownej klubu , zawodnikowi przysługuję odwołanie do Zarządu PZG
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika na rzecz klubu macierzystego wpłaca klub
przyjmujący zawodnika lub sam zawodnik / opiekun prawny na podstawie uzgodnienia.
Klub macierzysty może odstąpić od ekwiwalentu na podstawie umowy.
-7Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika będzie uzgodniona w drodze negocjacji.
Stawka maksymalna ekwiwalentu wynosi odpowiednio przy przejściu zawodnika
posiadającego:
a/ klasa młodzieżową ( ml)

-równowartość 1000 zł

b/ klasę trzecią (III)

- równowartość 3000zł

c/ / klasę drugą (II).

- równowartość 5000zł

d/ klasę pierwszą (I)

- równowartość 7000zł

e/ klasę mistrzowską krajową (MS)

-równowartość 12 000zł

f/ klasę mistrzowską międzynarodową (MMS) -równowartość 25 000zł
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.
6. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
7. Warunkiem przyjęcia w poczet „ Zawodnika” UKS Irina Warszawa jest zaakceptowanie
powyższego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z
dniem 24 października 2015 roku.

