Regulamin członkostwa w UKS SP35 „Pomerania-Szczecin” w ramach Programu „Mały
Karateka”, prowadzonego w PRZEDSZKOLACH
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „Mały Karateka” - programu zajęć ruchowych z elementami karate
tradycyjnego dla przedszkoli i klas zerowych (dalej „Program”) w Szczecinie jest Uczniowski
Klub Sportowy SP35 „Pomerania-Szczecin”, ul.Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin (dalej
„Klub”)
2. Program jest realizowany na terenie placówek miasta Szczecin – przedszkola, szkoły
podstawowe i inne.
3.
W Programie mogą brać udział członkowie Klubu, opłacający regularne składki
członkowskie.
4. Uczestnictwo w Programie reguluje Regulamin członkostwa UKS SP35 „PomeraniaSzczecin” w ramach Programu „Mały Karateka” prowadzonego w PRZEDSZKOLACH (dalej
Regulamin)
§ 2. Przystąpienie do członkostwa
1. Przystąpienie do członkostwa jest dobrowolne.
2. Nowych członków UKS SP35 „Pomerania-Szczecin” obowiązuje złożenie deklaracji
członkowskiej Klubu, za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.
3. Wszystkie rubryki deklaracji są obowiązkowe i muszą być wypełnione w sposób dokładny i
czytelny. Deklaracja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
4. Członkowie Klubu mają prawo udziału w wszystkich aktywnościach organizowanych w
ramach Programu: regularnych treningach, pokazach, turniejach, seminariach szkoleniowych
oraz innych wydarzeniach.
§ 3. Opłacenie składek członkowskich
1. Członkowie Klubu opłacają comiesięczne składki członkowskie w ustalonej wysokości.
Wysokość składki członkowskiej jest zryczałtowana i nie zależy od ilości treningów w danym
miesiącu.
2. Składka członkowska nie ulega zmniejszeniu w przypadku nie uczestnictwa w
aktywnościach Klubu z przyczyn nie zależnych od Klubu, takich jak: opuszczone przez
Członka treningi, odwołane przez szkoły i placówki treningi, treningi odwołane z przyczyn siły
wyższej, dni ustawowo wolne od pracy, przerwy świąteczne, ferie i tp.
3. Dla drugiej i kolejnej osoby z najbliższej rodziny członka Klubu składka członkowska wynosi
50% od obowiązującej.
4. Składki należy wpłacać na konto Klubu, do 10 dnia miesiąca z góry.
Dane do przelewu na konto Klubu
Nazwa: UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”
Adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Aliorbank, nr konta 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
W tytule: Składka członkowska, imię i nazwisko ćwiczącego, miesiąc, za który jest wpłacana
składka, miejsce treningów.
np. Składka członkowska, Kowalski Jan, wrzesień 2017, PP1
5. Przy opóźnionej wpłacie (po 10 dniu danego miesiąca), bez uzasadnionych przyczyn i
wcześniejszego uzgodnienia z Klubem, do wysokości składki należy doliczyć dodatkową opłatę
w wysokości 10 PLN za zwłokę.

6. W przypadku nie uczestnictwa w aktywnościach Klubu przez cały miesiąc składka
podtrzymująca członkostwo wynosi 20 PLN za miesiąc.
7. W sytuacjach losowych jest przewidziane zwolnienie ze składki członkowskiej w zamian za
wykonanie ustalonych prac na rzecz Klubu.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć miesięczna składka członkowska nie podlega zwrotowi.
9. Brak uiszczonej składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z członkostwa w
Klubie, a co za tym idzie brak możliwości udziału w aktywnościach Klubu.
10. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie.
§ 4. Prowadzenie zajęć
1. Klub we współpracy z dyrekcjami placówek zapewnia pomieszczenia do treningów i innych
aktywności oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
2. Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach.
3. W przypadku odwołania treningu przez instruktora lub organizatora uczestnik Programu ma
prawo do odrobienia zajęć w innym terminie.
4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Programu „Mały Karateka” z dostosowaniem
ćwiczeń do wieku uczestników.
5. Osoby biorące udział w aktywnościach Klubu zobowiązane są do: dostosowania się do
wyznaczonego podziału na grupy wiekowe i według stopnia zaawansowania; przestrzegania
porządku, obowiązującej dyscypliny (etykiety), higieny, oraz warunków bezpieczeństwa;
systematycznego uczęszczania na zajęcia; wszelkie przyczyny ewentualnej nieobecności należy
zgłaszać instruktorowi; kontrolowanie swojego stanu emocjonalnego oraz kontrolowanie technik
według wskazówek instruktora; zgłaszania dolegliwości zdrowotnych.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie objęte regulaminem reguluje statut Klubu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu.

