REGULAMIN
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
UKS DYS przy ZSO w Dysie
opracowany zgodnie z delegacją Walnego Zebrania Klubu dla Zarządu
z dnia 1 marca 2015 Ad. 4 i 5
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie UKS DYS przy ZSO w Dysie zwany w dalszej części Klubem działa w oparciu o:
Ustawę o sporcie, Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, własny Statut, przepisy związkowe oraz niniejszy
regulamin.
§ 2.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży oraz pozyskiwanie środków na cele
statutowe.

II. PRAWA, OBOWIĄZKI I KARY ZAWODNIKA
§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest:
a) do złożenia deklaracji gry amatora i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych (w
przypadku osób nieletnich za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych),
b) do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaruje opłacanie składki w
wyznaczonym przez klub terminie i wysokości
c) dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza
zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
d) do zapoznania się z Regulaminem Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS DYS i do
przestrzegania jego zapisów.
e) do opłacenia ubezpieczenia grupowego NW.
2. Za dowóz i powrót dziecka z treningów oraz zawodów sportowych, odpowiada rodzic (opiekun
prawny).
3. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje trener, koordynator ds. sportowych w
porozumieniu z Zarządem Klubu.
§ 4.
1. Zawodnik Klubu ma prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach i
obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także
międzynarodowych wg przyjętego harmonogramu,
b) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
c) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w treningach lub zawodach sportowych (w
miarę posiadanych środków własnych klubu),
d) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do wywiązywania się ze swoich obowiązków
(uczestnictwa w zawodach sportowych, treningach i postępach w szkoleniu) - na wniosek
trenera.

§ 5.
1. Zawodnik Klubu ma obowiązek do:
a) godnego reprezentowania Klubu, szkoły i Gminy Niemce podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i
za granicą,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i
zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, lub władze klubu,

c) przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,
d) poinformowania trenera o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach, na które został
wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem oraz pisemne
usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach, na którym zawodnik
się stawi, o ile trener bądź Zarząd uzna to za stosowne),
e) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
f) godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów,
instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,
g) dbałości o powierzony sprzęt sportowy (w tym o czystość klubowych strojów sportowych wg
wyznaczonej przez trenera kolejności) i czystość na obiektach sportowych,
h) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
i) troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,
j) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji i pomaganiu słabszym wg
zasady: “drużyna jest tak silna jak silne jest jej najsłabsze ogniwo”.
k) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników
sportowych,
l) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,
m) terminowego opłacania składki (do 15 każdego miesiąca),
n) dokonywania stosownych wpłat dodatkowych, wpłat przed wyjazdami na mecze, zgrupowania w
określonym terminie.
o) uzyskania zgody klubu w przypadku uczestnictwa w innych formach rywalizacji sportowej,
w których UKS DYS nie bierze udziału, (zgodnie z Uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej - § 5), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawodnik klubu reprezentuje swoją szkołę.
§ 6.
1. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS DYS mają bezwzględny zakaz:
a) palenia papierosów,
b) picia alkoholu,
c) używania jakichkolwiek środków odurzających.
2. W przypadku stwierdzenia korzystania przez zawodnika ze środków wymienionych w pkt. 1 zawodnik
zostaje:
a) zawieszony na okres do 3 miesięcy.
b) Jeżeli ten fakt zostaje stwierdzony ponownie zawodnik zostaje skreślony z listy członków Klubu.

§ 7.
1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu (w tym
Regulaminu) oraz nie wykonywanie poleceń trenerów przewiduje się następujące kary:
a) upomnienie ustne trenera,
b) wydalenie z treningu przez trenera,
c) upomnienie na piśmie,
d) zawieszenie udziału w zawodach na czas określony,
e) niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu,
poprzedzającym ich rozegranie
f) odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,
g) zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 6 miesięcy,
h) zawieszenie w prawach zawodniczych na okres od 1 tygodnia do 12 miesięcy.
i) wydalenie z Klubu.
2. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej na
zawodnika kary ujętej w punktach c, d, f i g przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.
3. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany:
a) do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym
odejściem.
b) Zarząd zastrzega sobie prawo do dbania o zapewnienie odchodzącemu zawodnikowi właściwego
rozwoju sportowego, emocjonalnego i społecznego w klubie pozyskującym poprzez stosowne zapisy
w umowie transferowej. W przypadku nie wywiązania się z tych zapisów przez Klub pozyskujący, na
pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, umowa transferowa zostanie rozwiązana z winy Klubu
pozyskującego.

III. FINANSOWANIE SZKOLENIA
§ 8.
1. Uczniowski Klub Sportowy DYS finansowany jest przez rodziców, których dzieci są zawodnikami
Klubu w formie miesięcznej składki płatnej do 15-go każdego miesiąca na konto Klubu.
2. Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 50 zł miesięcznie (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100 gr).
3. Dodatkowe środki pozyskiwane są z:
a) dotacji organów samorządowych,
b) darowizn osób prywatnych i firm,
c) innych źródeł.
4. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na cele
statutowe Klubu.
5. Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.
6. Miesięczna składka członkowska:
a) jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie,
b) w przypadku uczestnictwa w zajęciach więcej niż jednego dziecka przysługuje:
- ulga na drugie dziecko w wysokości 50%
- na każde następne brak opłaty
c) może zostać umorzona w uzasadnionych przypadkach na okres 1 roku przez Zarząd Klubu, na
pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego,
d) może zostać także umorzona w przypadku, gdy zawodnika przyczyni się do pozyskania środków
z darowizn w kwocie powyżej 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 gr).
7. W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia:
a) udział w zajęciach szkoleniowych,
b) udział w zawodach sportowych (m.in. całkowite lub częściowe wpłaty wpisowego, diety
sędziowskie, opieka instruktorska, częściowo bądź całkowicie pokrycie kosztów transportu na
zawody i inne).
8. Od obowiązkowej opłaty wolny jest jeden miesiąc w okresie wakacji letnich, w zależności od przerwy
w treningach
9. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
10. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.
11. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej kolejności
odsunięty od zawodów, a następnie od treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty,
zaległość nie zostanie uregulowana, Zarząd Klubu może skreślić zawodnika z listy zawodników UKS
DYS.
12. W przypadku, gdy zawodnik z powodu poważnej kontuzji bądź długotrwałej choroby nie może brać
udziału w zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym przez cały jego okres,
wysokość miesięcznej składki za dany miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu
bądź umorzeniu.
13. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z
miesięcznej składki członkowskiej na wyłączny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Ulgę
orzeka Zarząd Klubu po zapoznaniu się ze sprawą.
14. Opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania i obozy szkoleniowe ustala Zarząd Klubu w
porozumieniu z Trenerami.
15. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się całkowite bądź częściowe finansowanie:
zawodów, obozów, turniejów, ubezpieczeń itp.
16. Terminy i wysokość opłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z
trenerami.

17. Data wpłaty tzw. “wpisowego na zgrupowania i obozy” jest terminem ostatecznym, a jego wysokość
nie podlega negocjacji. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkuje wykluczeniem zawodnika z udziału
w obozie lub zgrupowaniu.
18. W szczególnych przypadkach Klub na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, po
konsultacji z Trenerem może częściowo partycypować w kosztach pobytu zawodnika na obozie lub
zgrupowaniu, lub też rozłożyć w czasie spłatę należności za uczestnictwo w obozie. W takim
przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega zmianie.
19. W przypadku, kiedy zawodnik przebywający na obozie lub zgrupowaniu zostanie wydalony z
powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana, a
opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt I pokrycia wszelkich
dodatkowych kosztów.

IV. SPRAWY Z ZAKRESU CZŁONKOSTWA W UCZNIOWSKIM KLUBIE
SPORTOWYM „DYS”
§ 9.
Niniejszy dział Regulaminu Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS DYS przy ZSO w Dysie precyzuje
sprawy członkostwa zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego
zwanego dalej Statutem.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym z czynnym i biernym prawem wyborczym mogą być:
a) członkowie założyciele z zastrzeżeniem § 15 Statutu.
b) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci trenujących w UKS DYS, z tym, iż prawo to przysługuje
tylko jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu bez względu na ilość trenujących dzieci z
zastrzeżenim § 10 Statutu.
c) małoletni w wieku od 16 do 18 lat trenujący w Klubie lub wspólpracujący z nim, którzy jako osoby
mające z racji wieku ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia UKS DYS większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych (USTAWA z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - teks jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 210.) oraz po spełnieniu warunków zgodnie z § 10 Statutu pkt. 1 i 2 Statutu.
d) inne osoby pełnoletnie w tym: pozostali rodzice lub opiekunowie prawni, trenerzy, nauczyciele
ZPO w Dysie, sympatycy Klubu, którzy spełnią wymagania § 10 Statutu pkt. 1 oraz wymagania
niniejszego Regulaminu § 12 pkt. 1.
2. Członkami „wspierającymi” bez biernego i czynnego prawa wyborczego zostają wszystkie pozostalłe
osoby zgodnie z postanowieniami statutu § 10, którzy złożą pisemny wniosek do Zarządu.
§ 11.
1. Zarząd Klubu na posiedzeniu w trybie zwykłym przy obecności conajmniej 3/5 członków podejmuje
decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia UKS DYS biorąc pod uwagę:
a) złożenie pisemnej deklaracji co najmniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem Klubu – przez
pisemną formę przyjmuje się też wysłanie na adres e-mail Klubu: uksdys@gmail,com lub
biuro@uksdys.pl);
b) wpłatę wpisowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu § 12 pkt. 1.
c) aktywność osoby zainteresowanej zgodnie z postanowieniami Statutu § 8 i § 14 pkt. 1 przez okres
2 lat. Przez aktywność rozumie się m.in. : pomoc przy organizowanych przez Klub imprezach,
pomoc przy pozyskiwaniu środków na funkcjonowanie klubu, pomoc organizacyjna przy
funkcjonowaniu grup treningowych (wyjazdach, zapewnieniu opieki, zapewnieniu obsługi
medialnej itp.) oraz inne formy pomocy poprawiające jego jakość funkcjonowania i wpływające na
jego rozwój i wizerunek.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, Zarząd zobowiązany jest to pisemnego
uzasadnienia odmowy.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, osobie zainteresowanej
przysługuje prawo odwołania się do decyzji Walnego Zebrania Klubu. Swoje prawo wykonuje
poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem złożonym bezpośrednio po stwierdzeniu
kworum i wybraniu Przewodniczącego Obrad. W przypadku pozytywnej akceptacji Walnego Zebrania
Klubu, uzyskuje ona prawo do korzystania z pełni praw członka w dalszej części obrad.
4. W przypadku złożenia pisemnej deklaracji na 7 dni przez Walnym Zebraniem Klubu, Zarząd ma w
terminie 6 dni obowiązek jej rozpatrzenia. Brak rozpatrzenia w tym terminie skutkuje przyjęciem w
poczet członków stowarzyszenia UKS DYS.

4. Zarząd ma obowiązek na 24 godziny przed Walnym Zebraniem Klubu opublikowanie aktualnej listy
członków na stronie www.uksdys.pl.
§ 12.
1. Ustala się wpisowe z tytułu „przystąpienia do członkostwa w stowarzyszeniu UKS DYS” w kwocie 200
zł (słownie dwieście złotych 00/100) z przeznaczeniem na cele statutowe.
2. Ustala się „wpisowe roczne” dla członków wymienionych w § 10 pkt. 1 ust. d niniejszego Regulaminu
w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) płatne do 30 stycznia każdego
rozpoczętego roku z przeznaczeniem na działalność statutową.
3. Ustala się następujące zwolnienia z wpisowego:
a) członkom założycielom z wpisowego z tytułu przystąpienia do członkostwa w stowarzyszeniu UKS
DYS i wpisowego rocznego;
b) członkom w rozumieniu § 10 pkt. 1 ust. b,c i d niniejszego Regulaminu, którzy na dzień 22
września 2017 złożyli deklaracje członkowskie w stowarzyszeniu UKS DYS i uchwałą Zarządu z
dnia 23 września 2017 zostali uznani za członków. Zwolnienie dotyczy zarówno z wpisowego z
tytułu przystąpienia jak i wpisowego rocznego.
c) członkom w rozumieniu § 10 pkt. 1 ust. b i c niniejszego Regulaminu z wpisowego rocznego.
d) pozostałym zainteresowanym członkom na pisemny wniosek (dopuszczona jest droga e-mail:
uksdys@gmail.com) uchwałą Zarządu kierującego się ważnym interesem Klubu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.
1. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować będą warunki:
a) opłacona składka miesięczna,
b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,
c) praca i zaangażowanie na treningach.
2. W czasie meczów, rozgrywek ligowych, turniejów, sparingów oraz treningów rodzice (prawni
opiekunowie) przebywają tylko i wyłącznie na trybunach lub w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Rodzice w trakcie meczów zobowiązani są tylko do kulturalnego dopingu i powstrzymywania się od
głoszenia dzieciom uwag i pouczeń w trakcie rozgrywek.
4. Na płycie boiska obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych.
5. Rozwiązanie umowy, relegowanie lub rezygnacja.
a) każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia (przez formę pisemną rozumie się też
mail wysłany na adres: uksdys@gmail.com lub biuro@uksdys.pl),
b) UKS DYS ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
rażącego naruszenia przez członka niniejszego regulaminu, Statutu stowarzyszenia, lub norm
współżycia społecznego,
c) wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.
7. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej www.uksdys.pl.
8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu i prowadzona jest w interesie Klubu
będącego “dobrem wspólnym” wszystkich jego członków..
9. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii kolegialnej decyzji Zarządu.
10. Warunkiem przyjęcia do UKS DYS jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu tj. od 23 września 2017 roku.

