
Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot” 
w Koziegłowach. 

 

 
1. Szkolenie pływackie odbywa się na basenie w Koziegłowach; szkolenie 

lekkoatletyczne na obiektach szkolnych i terenie Koziegłów. 
 

2. Kryteria naboru – etapy szkolenia: 
a. Klasy I – IV – kryterium stanowią cechy psycho – motoryczne, naboru dokonuje 

selekcjonujący trener; 
b. Klasy V – VI – kryterium stanowią umiejętności, wynik zawodnika, postawa 

i realizacja zadań podczas treningów oraz ocena postępów dokonywana przez 
radę Trenerów Klubu/selekcjonującego trenera. 

c. Klasy VII-VIII- kryterium stanowią umiejętności, wynik zawodnika, postawa 
i realizacja zadań podczas treningów oraz ocena postępów dokonywana przez 
radę Trenerów Klubu/selekcjonującego trenera. 

 
3. Zasady odpłatności: 

a. Wysokość składki członkowskiej i opłaty wstępnej (wpisowe) ustala Walne 
Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu. 

b. Miesięczna składka członkowska powinna być opłacona z góry do 10 dnia 
każdego miesiąca. Wszystkie 10 miesięcy od września do czerwca są 
miesiącami pełnopłatnymi, niezależnie od ilości zajęć i obecności zawodnika 
w danym miesiącu. 

c. Składki zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (realizacja programu 
szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie, księgowość, dofinansowanie do 
obozów i zawodów, nagrody, sprzęt sportowy, wynajem infrastruktury sportowej, 
i inne.). 

d. Trzymiesięczna nieusprawiedliwiona zaległość w opłacie członkowskiej może być 
przyczyną skreślenia zawodnika z udziału w zawodach i obozach sportowych 
i niezależnie od tego wyegzekwowania przez Zarząd zaległych składek 
członkowskich. 

e. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia do Zarządu 
z wnioskiem o przedłużenie terminu wpłaty, rozłożenie zaległych płatności na 
raty, umorzenie zaległych składek członkowskich. 

 
4. Zawody i obozy – zasady finansowania: 

a. Zawody. 
- opłatę startową oraz ewentualne wyżywienie i nocleg zawodnika pokrywają 

rodzice. Zawodnicy wpłacają całą kwotę przed zawodami w całości. 
Natomiast ewentualną refundację zawodnik otrzymuje po zajęciu miejsca 
w pierwszej trójce w klasyfikacji w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej 
określonej w regulaminie danych zawodów rangi wielkopolskiej 
i ogólnopolskiej (nie dotyczy zawodów międzyszkolnych). 

- koszty komunikatu zawodów oraz transportu na zawody pokrywa Klub. 



b. Obozy treningowe. 
- koszty obozów sportowych pokrywają rodzice. Koszty te obejmują: 

przejazd, noclegi i wyżywienie, koszty pobytu i opiekę trenerską oraz opłaty 
za używany sprzęt i infrastrukturę sportową. 

c. W przypadku dobrej kondycji finansowej Klubu istnieje możliwość 
dofinansowania pozostałych akcji szkoleniowych ujętych w planie zgodnie 
z preliminarzem o czym decydują Prezes Klubu, Sekretarz Klubu oraz trenerzy. 

 
5. Udział w zawodach: 

a. Do udziału w zawodach mogą być zgłoszeni zawodnicy spełniający następujące 
warunki: 
- pełna realizacja zadań treningowych, w tym systematyczne uczestnictwo 

w zajęciach i aktywna postawa podczas treningu; 
- nienaganne zachowanie na obiektach sportowych i w stosunkach 

koleżeńskich; 
- aktualna wysoka forma sportowa; 
- ważne badania lekarskie. 

W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o udziale zawodnika w zawodach 
podejmuje Zarząd po konsultacji z trenerem prowadzącym. 
b. Przy pełnym pokryciu kosztów startowych przez klub, udział zawodnika 

w imprezie jest obowiązkowy. 
c. W przypadku braku w Klubie środków finansowych na dowóz zawodników na 

zawody obowiązek spoczywa na rodzicach. Korzystanie przez inne dzieci 
z transportu samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody rodzica na taki 
przejazd. 

d. Jeżeli zawody odbywają się podczas weekendu, w okolicach Poznania, dowóz 
zawodnika na zawody spoczywa na rodzicach.  

 
6. Nagrody i kary. 

a. Nagrody. 
Medaliści Mistrzostw Wielkopolskiego Okręgowego Związku Sportowego 
otrzymują nagrody (rzeczowe lub finansowe) wręczane na uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego. Wysokość oraz rodzaj nagród zależ od kondycji 
finansowej Klubu i jest ustalana przez Prezesa Klubu i trenerów prowadzących. 

b. Kary 
W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala Zarząd Klubu na wniosek 
trenera. Karami mogą być: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka 
na okres do 6 miesięcy, wykluczenie z udziału w zawodach na określony czas. 

c. Do wykroczeń będą kwalifikowane następujące czynności: 
- nieprzestrzeganie Statutu Klubu, uchwał Władz Klubu oraz Regulaminu 

Klubu; 
- niesystematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych wg ustalonych 

planów; 
- niesystematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich; 
- niestawianie się na zawody sportowe bez podania przyczyny; 
- zniszczenie lub zagubienie sprzętu sportowego (kara finansowa); 



- naganne zachowanie na obiektach sportowych i w stosunkach 
koleżeńskich. 

 
7. Sprzęt sportowy. 

a. W miarę posiadanych możliwości finansowych Klub wyposaża swoich 
zawodników w sprzęt sportowy (deski, łapki, płetwy). 

b. Wyposażenie w osobisty sprzęt pływacki, lekkoatletyczny, tj. stroje startowe 
i treningowe, czepki, okulary, ręczniki, klapki, torby, leży w gestii rodziców 
zawodnika. 

 
8. Badania lekarskie. 

Wszyscy zawodnicy UKS „Grot” przechodzą półroczne badania lekarskie 
przeprowadzone przez lekarza – specjalistę medycyny sportowej. 

 
9. Zmiana barw klubowych. 

Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie 
z regulaminami Polskich Związków Sportowych za pośrednictwem Wielkopolskich 
Związków Sportowych. 

10. Składki członkowskie: 
o Wpisowe: pływanie, lekkoatletyka – 30 zł (płatne jednorazowo). 
o Składki miesięczne: 
- klasy I – III     20 zł miesięcznie 
- klasy IV – VIII     30 zł miesięcznie 
 
11. Warunkiem przyjęcia do UKS „Grot” jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu. 
 
12. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego Regulaminu. 

 

 


