
 

REGULAMIN UKS MONTGOMERY 
 

§ 1 

1. Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej klubu następuje po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu 
umiejętności pływackich oraz po wypełnieniu i złożeniu u trenera lub Zarządu: 

a. „deklaracji członkowskiej” 

b. „oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach”. 

2. Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej UKS Montgomery wiąże się z wnoszeniem 
comiesięcznych składek. 

3. Wysokość składek: 

Zarząd Klubu ustala składkę miesięczną za korzystanie z zajęć w wysokości: 

a. składka 190 zł dla dzieci uczęszczających dwa razy w tygodniu na sekcję pływacką 

b. składka 120 zł dla dzieci uczęszczających raz w tygodniu na sekcję pływacką  

c. składka 70 zł dla dzieci uczęszczających na sekcję siatkarską 

d. składka 25 zł dla dzieci uczęszczających raz w tygodniu na sekcję siatkarską 

e. składka 100 zł dla dzieci uczęszczanych na sekcję taneczną 

4. Wpłatę należy uiszczać z góry do 5-go dnia każdego miesiąca na konto: 

35 1750 0012 0000 0000 3846 6763 
tytuł: sekcja, imię nazwisko, miesiąc 

5. Członkowie Klubu zobowiązani są do wpłacania raz na rok składki członkowskiej w wysokości 
100 zł. 

6. Wysokość składki członkowskiej jest stała. Wyjątkiem są miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień 
- nie pobiera się opłaty. 

7. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania. 
Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, 
w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. 

8. W przypadku zaległości finansowych wobec sekcji trwających dłużej niż 1 miesiąc bez 
podania przyczyny dziecko zostanie skreślone z listy zawodników sekcji. 

9. W przypadku niewniesienia raty składki w terminie, dziecko może zostać niedopuszczone do 
uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości. 

 
§ 2 

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na: 

a. wynajem pływalni 

b. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu pływackiego 



c. dofinansowanie udziału trenerów do szkoleń 

d. opłaty biurowe i administrację klubu 
 

§ 3 

1. Trenerzy zobowiązani są do: 

a. przestrzegania regulaminu sekcji oraz pływalni 

b. nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji w czasie 
prowadzenia zajęć na pływalni 

c. nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji na zawodach (min.2 
osoby startujące lub zorganizowanie opieki zastępczej) i obozach organizowanych 
przez UKS Montgomery 

d. tworzenia przyjaznej atmosfery w powierzonych grupach zawodniczek i zawodników 

e. zgłaszania/wycofywania zawodników na/z zawodów w systemie zgłoszeń 
elektronicznych 

2. Trenerzy mają wpływu na: 

a. dobór zawodniczek i zawodników do poszczególnych grup w sekcji 

b. ocenę zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na zajęciach i zawodach 
poszczególnych zawodniczek i zawodników z możliwością przyznawania wyróżnień 
lub upomnień 

c. typowanie zawodniczek i zawodników do startu w poszczególnych zawodach 

d. sugerowanie spostrzeżeń Zarządowi usprawniających pracę szkoleniową w sekcji 
 

§ 4 

1. Zawodniczki i Zawodnicy zobowiązani są do: 

a. przestrzegania regulaminu sekcji oraz pływalni 

b. punktualnego przybywania na zajęcia w przydzielonych przez trenera grupach 
minimum na 5 minut przed ich rozpoczęciem 

c. udziału w zajęciach wyłącznie w godzinach zgodnych z planem zajęć w sekcji. 

d. wykonywania poleceń w czasie zajęć wydawanych przez trenera 

e. informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie zajęć 

f. udziału w zawodach wytypowanych przez trenerów lub Klub 

g. zabierania na zajęcia niezbędnego sprzętu sportowego tj. strój kąpielowy, czepek, 
łapki i płetwy lub strój sportowy i obuwie sportowe na salę treningową 

h. bezzwłocznego usprawiedliwiania u trenera nieobecności na zajęciach lub zawodach 

i. właściwego zachowania i koleżeństwa na zajęciach i w szatni 

j. bezzwłocznego opuszczania hali basenowej po zakończeniu zajęć 

k. godnego zawodnika UKS Montgomery reprezentowania Klubu na zawodach 
sportowych w dostępnych strojach Klubowych 

l. podnoszenia swoich umiejętności pływackich poprzez zaangażowanie na treningach i 
zawodach 

2. Zawodniczkom i Zawodnikom przysługuje: 

a. pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych 
organizowanych przez UKS Montgomery 

b. prawo udziału w zawodach pływackich innych niż zgłaszanych przez UKS 



Montgomery bez używania barw klubowych z akceptacją trenera lub Zarządu 

c. prawo do usprawiedliwionego przez rodziców spóźnienia na zajęcia lub 
wcześniejszego z nich wyjścia jedynie za zgodą trenera 

d. prawo do zmiany barw Klubowych po uprzedniej prośbie do Zarządu o zgodę na 
zmianę Klubu i zgodzie wyrażonej przez zarząd 

e. prawo do wyrażania swoich opinii, próśb, spostrzeżeń trenerowi przed lub po 
zajęciach 

 
§ 5 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do: 

a. informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu-treningach (np. z 
powodu choroby); 

b. kontrolowania zachowania dziecka na zajęciach 
 

§ 6 
Uwagi i informacje 

1. Nieprzestrzeganie w/w REGULAMINU może skutkować dla zawodniczki/zawodnika lub 
trenera: 

a. upomnieniem 

b. wykluczeniem z zajęć lub przeniesieniem do innej grupy 

c. wnioskiem trenera do Zarządu o zawieszenie w prawach zawodniczki lub zawodnika 

d. wykluczeniem z UKS Montgomery na wniosek trenera z akceptacją Zarządu 

e. zwolnieniem 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu 

3. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić na wniosek przedstawiciela sekcji podczas 
posiedzenia Zarządu z podaniem do wiadomości na piśmie oraz na stronie internetowej UKS 
Montgomery 

4. Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o zebranie wyjaśniające w sprawach 
dotyczących sekcji 

 
§ 7 

1. O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej UKS Montgomery 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. 

2. Powiadomienie, o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej 
wymienionych form: 

a. za pośrednictwem trenera, 

b. przesłać listem poleconym na adres klubu, 

c. przesłać drogą e-mail za potwierdzeniem odczytu na adres: 

ewa.truszkowska@uksmontgomery.waw.pl 

3. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w pkt. 1 rodzić (opiekun prawny) 
zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych rat składek członkowskich w wysokości 
określonej w § 1, pkt 3 ppkt b do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa. 

 
§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2021 r. 


