
Regulamin członkostwa UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”

§ 1

Regulamin  członkostwa  zwany  dalej  "Regulaminem",  obowiązuje  wszystkich  członków  Uczniowskiego 
Klubu  Sportowego  SP35  „Pomerania-Szczecin”,  ul.Świętoborzyców  40,  71-665  Szczecin,  zwanego  dalej 
„Klubem”.

§ 2

Nowych członków UKS SP35 „Pomerania-Szczecin”  obowiązuje złożenie deklaracji członkowskiej Klubu, 
za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata.
2. W przypadku kandydata niepełnoletniego, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun 
prawny kandydata.

            

§ 3

Ze  względu  na  przynależność  Klubu  do  Polskiej  Unii  Karate  Tradycyjnego  członków  Klubu  od  8  kyu 
(kandydaci na żółty pas i wyżej) obowiązuje indywidualna roczna licencja PUKT w wysokości 40 zł. 

§ 4

Członkowie Klubu opłacają comiesięczne składki członkowskie w ustalonej wysokości.  Wysokość składki 
członkowskiej jest zryczałtowana i nie zależy od ilości treningów w danym miesiącu. 

Składka  członkowska  nie  ulega  zmniejszeniu  w  przypadku  nie  uczestnictwa  w  aktywnościach  Klubu  z 
przyczyn nie zależnych od Klubu, takich jak: opuszczone i nieodrobione przez Członka treningi, odwołane 
przez szkoły treningi,  treningi odwołane z przyczyn siły wyższej,  dni ustawowo wolne od pracy,  przerwy 
świąteczne, ferie i tp.

§ 5

Dla  drugiej  i  kolejnej  osoby  z  najbliższej  rodziny  członka  Klubu  składka  członkowska  wynosi  50% od 
obowiązującej.

§ 6

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.

§ 7
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  30 PLN za 
zwłokę.



§ 8
W  przypadku  nie  uczestnictwa  w  aktywnościach  Klubu  przez  cały  miesiąc  składka  podtrzymująca 
członkostwo wynosi 40 PLN za miesiąc.

§ 9 

W sytuacjach  losowych  jest  przewidziane  zwolnienie  ze  składki  członkowskiej  w  zamian  za  wykonanie 
ustalonych prac na rzecz Klubu.

§ 10

Członkowie  Klubu  mają  prawo  udziału   w  wszystkich  aktywnościach  Klubu:  treningach,  egzaminach, 
pokazach, zawodach (według stopnia zaawansowania) oraz innych  wydarzeniach organizowanych przez Klub 
oraz Polską Unię Karate Tradycyjnego.

§ 11 

Opuszczone  treningi  można  odrobić  w  innej  grupie  ćwiczących  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z 
instruktorem. Comiesięczna składka członkowska nie ulega zmniejszeniu z powodu opuszczonych treningów.

§ 12 

W przypadku rezygnacji z zajęć miesięczna składka członkowska nie podlega zwrotowi. 

§ 13

Brak uiszczonej składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z członkostwa w Klubie, a co za tym 
idzie brak możliwości udziału w aktywnościach Klubu

§ 14

Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie.

§ 15

Rezygnacja z członkostwa odbywa się poprzez pisemne poinformowanie Klubu (np. drogą elektroniczną). Do 
momentu zgłoszonej rezygnacji obowiązuje opłata składki członkowskiej.

§ 16

Klub zapewnia pomieszczenia do treningów i innych aktywności oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

§ 18

Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach. W przypadku odwołania 
treningu przez instruktora uczestnik tych zajęć ma prawo do udziału w zajęciach w innej grupie w innym 
wcześniej ustalonym terminie.



§ 19 

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.
- okazywanie szacunku wobec wyższych stopni i osób starszych

§ 20

Sprawy nie objęte regulaminem reguluje statut Klubu.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu.


