
REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„KAPRY ARMEXIM” PRUSZKÓW 2016/2017 

 

• Nie naruszając postanowień statutu UKS „KAPRY AREMIX PRUSZKÓW”, przyjęcie 

dziecka do sekcji pływackiej klubu następuje po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu 

umiejętności pływackich oraz po wypełnieniu i złożeniu u trenera:   

a) karty rejestracyjnej uczestnika, b) ważnych badań lekarskich sportowych   

• Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej UKS „KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW” wiąże się 

z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich, o których mowa w regulaminie.   

• O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej UKS „KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW” 

rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 

20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem 

sekcji.   

• Opłaty i zasady finansowania zajęć:   

- Opłata treningowa ustalona przez Zarząd Klubu na początku sezonu : 170 zł miesięcznie– 

grupy trenujące 2 razy w tyg,  190 zł miesięcznie grupy trenujące 3 i więcej razy w tygodniu. 

- Opłata klubowa jest stała i nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.   

- Nieobecność Uczestnika na zajęciach, nie upoważnia do pomniejszenia opłaty klubowej !!!   

- Opłatę klubową należy uiszczać z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.   

- Obowiązuje składka członkowska w okresie wakacyjnym w wysokości 25zł za miesiąc.   

Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać na konto lub u trenerów. Na stronie internetowej 

www.uks-kapry.pl znajduje się link do nr konta. Każda z grup ma swoje indywidualne konto.   

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz za który miesiąc jest 

wpłacana składka!!!   

• W przypadku kontuzji czy choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez 

lekarza) opłata klubowa może zostać obniżona po wcześniejszym ustaleniu z trenerem o 50%   

• W przypadku zaległości finansowych wobec sekcji, dziecko może zostać ZAWIESZONE W 

PRAWACH ZAWODNIKA co wiązać się będzie z nie wpuszczeniem na zajęcia treningowe 

a w szczególnych przypadkach skreśleniem z listy zawodników  

klubu i z rejestru zawodników PZP ( w przypadku gdy dziecko jest zgłoszone do Polskiego 

Związku Pływackiego)   

• Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że rodzice i on sam zaakceptowali 

regulamin sekcji. Zmiana barw klubowych możliwa jest tylko w terminie 1 września - 31 

grudnia zgodnie z uchwałą PZP. Po tym terminie w przypadku zrezygnowania z 

reprezentowania barw klubowych zawodnik nie może reprezentować innego klubu w danym 

sezonie. Dodatkowo po zmianie barw klubowych rodzice zawodnika zobowiązani są do 

zwrotu kosztów obozów szkoleniowych oraz dofinansowań do zawodów jakie poniósł klub w 

trakcie roku szkolnego.   

• Zawodnik sekcji pływackiej UKS KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW zobowiązany jest w 

szczególności do:   

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Pływalni Kapry b) 

kulturalnego zachowania się na terenie pływalni c) kulturalnego zachowania się wobec 

trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników pływalni oraz pozostałych 

osób d) kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich e) wykonywania poleceń 

wydanych przez trenera f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach g)informowania 

trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.) h) uzyskania zgody trenera 

na każdorazowe opuszczenie niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni itp.) i) dbania o sprzęt 

klubowy i basenowy j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania k) 

udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera l) występowania na 



zawodach w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe) m) godnego reprezentowania klubu 

na zewnątrz n) stawianie się na 10minut przed treningiem przy kasie pływalni   

• Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających swoje 

obowiązki poprzez:   

a) upomnienie b) upomnienie przy całej grupie c) upomnienie w obecności rodzica d) 

usunięcie zawodnika z zajęć e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów f)  wycofanie 

zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi g) 

złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.      

•  Rodzice proszeni są o nie wchodzenie na nieckę basenu w celu kontaktu z trenerami. 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać przed lub po treningu przy kasach pływalni.   

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich  

poświadczonych przez lekarza sportowego. Opłaty za badania ponoszą rodzie.   

•  Organizacja i finansowanie wyjazdów na zawody:   

- Obowiązkiem trenera jest powiadomienie zawodników o zgłoszeniu ich do zawodów 

pływackich na co najmniej 7 dni przed terminem zawodów   

- W uzasadnionych przypadkach trener nie ma obowiązku wyjazdu na zawody wraz z 

zawodnikami   

- Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem oraz zakwaterowaniem na zawodach ponoszą 

uczestnicy.   

- Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów, opiekunów oraz opłaty startowe ponoszą 

uczestnicy zawodów.   

- W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski część kosztów związanych z 

przygotowaniami i startem w zawodach może zostać pokryte z funduszy sekcji w zależności 

od poziomu sportowego, frekwencji na treningach uczestników oraz kondycji finansowej 

sekcji pływackiej (o wysokości dotacji decyduje Zarząd )    

 

Wszystkich uczestników i rodziców zapraszamy na stronę klubową  

www.uks-anprel.pl www.uks-kapry.pl 


