Regulamin UKS "Lupus Kabaty"
§ 1.
Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty” 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 poza
szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach: tenis stołowy,
koszykówka, piłka nożna, siatkówka jak i podtrzymywanie sprawności fizycznej
dorosłych członków Klubu.
§ 4.
Warunki przynależności do Klubu:
- złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej praktyczna realizacja
poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych , aktywnej pomocy w
pracach Klubu,
- zezwolenie rodziców lub opiekunów (dotyczy uczniów niepełnoletnich i jest częścią
deklaracji członkowskiej),
- złożenie badań lekarskich zezwalających na uprawianie sportu (dotyczy czynnych
zawodników),
- bieżące opłacanie składek członkowskich,
- praca na rzecz Klubu w formie i ilości określonej przez Zarząd Klubu,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminami poszczególnych sekcji,
- posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
- kultura osobista i zdyscyplinowanie,
- przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
§ 5.
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją
systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia bazę szkoleniową, opiekę
trenersko-instruktorską, podstawowy sprzęt.
§ 6.
Każdy członek Klubu powinien posiadać własny ubiór sportowy obowiązujący w danej
dyscyplinie sportu. Kadra szkoleniowa zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie
szkolenia, doboru sprzętu.

§ 7.
Na obowiązkowe opłaty składają się:
1. Wpisowe w wysokości 150 zł, dla wszystkich członków wstępujących, płatne wraz z
pierwszą składką członkowską.
2. Składka dla członków czynnie uczestniczących w zajęciach Klubu:
a) składka 125 zł miesięcznie od ucznia szkół Fundacji Primus. Opłaty wnoszone są do
10 dnia każdego miesiąca od września do czerwca.
b) składka 150 zł miesięcznie od uczniów spoza szkół Fundacji Primus. Opłaty
wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca od września do czerwca.
c) w przypadku przystąpienia do Klubu w trakcie okresu rozliczeniowego (po 15 dniu
miesiąca) obowiązuje połowa stawki miesięcznej za miesiąc w którym osoba zapisała
się do Klubu.
3. Składka dla członków dorosłych nie uczestniczących czynnie w zajęciach
sportowych Klubu wynosi 150 zł - opłata roczna płatna do końca stycznia.
§ 8.
Warunkiem przyjęcia do UKS „Lupus Kabaty” jest zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu.
§ 9.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

