REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOS” Będzin
§1.
Uczniowski Klub Sportowy „MOS” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym
uczniów szkół oraz dzieci i młodzież z terenu Miasta Będzina oraz okolic.
§2
Klub działa zgodnie z ustawą o „kulturze fizycznej”, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”,
ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
§3
.Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
§4
Zasady wstąpienia w poczet członków UKS MOS Będzin:
1. Dostarczenie deklaracji członkowskiej Klubu wypełnionej przez uczestnika zajęć bądź
rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
2. Ważne badania sportowo – lekarskie poświadczone przez przychodnie medycyny
sportowej dzieci trenujące powyżej 7 roku życia. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
i braku przeciwwskazań do zajęć sportowo - rekreacyjnych. Osoba przystępująca do
sekcji jest zobowiązana do wykonania w/w badań w przeciągu miesiąca od daty
przystąpienia i dostarczenie kserokopii do Klubu.
3. Wyjątkowo, oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć wypełnione i podpisane
pozwala na udział w zajęciach jednak odpowiedzialność za ewentualne ukryte choroby
uczestnika spadają na samego uczestnika bądź na rodziców bądź opiekunów prawnych
w przypadku osoby niepełnoletniej..
4. Ważne opłacone ubezpieczenie NNW – dobrowolne we własnym zakresie.
5. Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składek członkowskich,
§5.
Rezygnacja z członkostwa w Klubie UKS MOS Będzin.
1. Chcący zrezygnować z członkostwa w Klubie uczestnik lub w sytuacji osoby
niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić o tym trenera
najpóźniej do 30 dni osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową
uksmosbedzin@gmail.com
2. Po upływie 30 dni nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika trener ma prawo
skreślić uczestnika z listy członków Klubu.
§6.
W naszym Klubie nie ma jednorazowego wpisowego i rocznej składki członkowskiej.
Składki członkowskie miesięczne są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć
w miesiącu oraz niezależne od faktycznych obecności dziecka na treningach i wynosi od
września 2020 – 50 złotych. (bez względu na ilość trenującego rodzeństwa – kwota wynosi
50 złotych)
Opłacone składki członkowskie upoważniają zawodników do uczestnictwa w zajęciach
w dowolnej ilości na różnych salach treningowych. Wybór treningów musi być dostosowany
do wieku i poziomu zaawansowania zawodnika po ustaleniu z trenerami.

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a) Opłaty dot. Działalności UKS MOS Będzin,
b) Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć,
c) Promocje klubu
d) Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Śląskim Okręgowym Związku Judo
e) Opłaty biurowe i administrację Klubu
f) Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników Klubu.
§7.

Zawodnik sekcji judo UKS MOS Będzin zobowiązany jest do:
a) przestrzegania i dostosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminach sal
treningowych,
b) zachowania pełnej kultury osobistej, która przystoi sportowcom na terenie budynków
w których znajdują się sale treningowe oraz po za nimi, na wyjazdach, pokazach i obozach
sportowych,
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich
pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób,
d) pełnej kultury i wzorowego zachowanie podczas reprezentowania Klubu na zawodach judo
e) dostosowanie się do poleceń wydanych przez trenera
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach
g) informowania na bieżąco trenera o problemach zdrowotnych (kontuzjach, bólach głowy
i wszelkich dolegliwościach),
h) informowanie trenera o chęci opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, itp.)
i) dbania o sprzęt sportowy Klubowy
j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki,
dresy bez suwaków i innych metalowych ozdób)
k) reprezentowania Klubu na zawodach, do których został wytypowany przez trenera
l)występowania na zawodach w reprezentacyjnym w stroju klubowym (judo’gi
z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe)
§8.

Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników
naruszających obowiązki określone w §7 poprzez:
a) upomnienie przy całej grupie,
b) udzielenie nagany w obecności rodzica,
c) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów,
d) dyscyplinarne usunięcie zawodnika z zajęć,
e) zawieszenie udziału zawodnika w zawodach,
f) złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie bądź usunięcie w prawach
zawodnika Zarząd Klubu UKS MOS Będzin.

Zarząd Klubu MOS Będzin

