Regulamin UKS Sparta Białołęka
§1

Uczniowski Klub Sportowy Sparta Białołęka działa jako stowarzyszenie w oparciu o Statut i Ustawę o Kulturze
Fizycznej
§2
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który
zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.
§ 3.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i pozaszkolnym na wszystkich
poziomach umiejętności w sekcjach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa.
§ 4.
Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu
codziennym.
§5
Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz do systematycznego podnoszenia
swoich umiejętności sportowych. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze
ogólnorozwojowym w tym obozy rekreacyjno – sportowe.
§6
Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista oraz
aktywny udział w zajęciach sportowych, turniejach.
§7
Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach i salach treningowych. Sprzęt
wykorzystywany w trakcie treningów będący własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi
prowadzącemu zajęcia.
§8
Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących
sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
§9
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju
sportowego, obuwia oraz sprzętu sportowego niezbędnego w czasie zajęć.
§ 10
Zawodnicy reprezentujący Klub powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać wysokie
wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów a także z zachowania.
§ 11
Podczas turniejów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania w tym także
w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz nie instruowania zawodników co do stylu gry. Instruowanie
zawodników leży tylko w gestii Trenerów.
§ 12
Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
oraz wyrobów tytoniowych.
§ 13
Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników.
§ 14
Składki członkowskie należy wpłacać do 10 –go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Składki
członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za październik płacimy do 10 października).
§ 15
W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka - rocznik - miesiąc + "opłata członkowska".

§ 16
Kwota składki członkowskiej wynosi 110 zł miesięcznie.
§ 17
Składka członkowska jest ustalana uchwałą zarządu raz na rok.
§ 18
Kwota składki jest opłatą za członkostwo w klubie UKS Sparta Białołęka, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość
zajęć nie ma wpływu na wysokość składki. Obowiązują w okresie wrzesień- czerwiec.
§ 19
W przypadku nie opłacenia składki zawodniczej Klub zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia zawodnika na trening lub
mecz.
§ 20
Istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie (tylko i wyłącznie w przypadku
złej sytuacji materialnej, potwierdzonej dokumentami) poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu.
§ 21
Zadatek wpłacony na obóz nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca
na obozie.
§ 22
Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UKS Sparta Białołęka jest dobrowolne, dlatego Zarząd Klubu będzie
bezwzględnie egzekwował opłatę składki członkowskiej.
§ 23
Każdego zawodnika obowiązuje punktualność przy wszelkich ogłoszonych zbiórkach.
§ 24
Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje
bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy)
organizowanych przez Klub.
§ 25
Każdy zawodnik jest zobowiązany do złożenia aktualnych badań lekarskich, zezwalających na uprawianie sportu.
§ 26
Klub zobowiązuje się do zamieszczania wszelkich informacji dotyczących działalności klubu oraz rocznika poprzez
oficjalną stronę Klubu/ drogą elektroniczną / poprzez Trenera
§ 27
Warunkiem przyjęcia do UKS Sparta Białołęka jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
§ 28
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
§ 29
Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.
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