
Regulamin – Szkolnego Klubu Sportowego „151” 
 
 
 

1. Postanowienia ogólne 
 

 Warunkiem uczestnictwa dziecka zajęciach SKS „151” jest brak przeciwwskazań 

zdrowotnych  do udziału w zajęcia sportowych. 
 

 Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie 

i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba, że 

dzieci znajdują się w świetlicy szkolnej). 
 
 

2. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika 
 

 Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem SKS „151”. 

 Zgłoszenie dziecka do jednej sekcji Klubu SKS „151” oznacza akceptację warunków 

zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń. 
 

▪ Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia 

każdego miesiąca w wysokości 40 zł za trening 1x w tygodniu lub 80 zł za 2x w tygodniu. 

Klub SKS „151” nie zwraca pieniędzy        za pojedyncze nieobecności zawodnika na zajęciach.  

W przypadku dłuższej, zgłoszonej nieobecności, składka może być zmniejszona.  
 

W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji 

na treningach. 

 

▪ W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna 

istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej. 

3. Prawa i obowiązki zawodników. 
 

Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub SKS „151” należy   posiadać pisemne 

oświadczenie rodzica/opiekuna o stanie zdrowia dziecka. 
 

 Zawodnik klubu SKS „151” zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe 

zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien 

szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, szkoły, boiskowych rywali oraz 

sędziów. 

 Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy 

zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 
 

 Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy. 
 

 Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych 

używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. 
 

 Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić 

co może, aby udzielić pomocy. 

 



4. Postanowienia końcowe 
 

 Klub SKS „151” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być 

podstawą do wydalenia uczestnika z zajęć SKS „151”. 

 Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek 

rozstrzygać trener sekcji, Prezes Klubu SKS „151”. 

 o wszelkich wprowadzanych zmianach w regulaminie rodzice będą informowani 

przez  trenerów/instruktorów za pośrednictwem mediów elektronicznych (strona 

www, facebook, e-mail, sms). 
 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 


