
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEKCJI SPORTOWEJ 

PŁYWANIA, LEKKOATLETYKA, JUDO, NARCIARSTWO, KOSZYKÓWKA 

ParaSportowi- Łukasz Głasek 

ul. Krótka 27, 05-092 Łomianki 

 

§ 1 

1. Przyjęcie dziecka do sekcji następuje po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności 

ruchowych oraz po wypełnieniu i złożeniu u trenera:  

a) „deklaracji uczestnika wraz z oświadczeniami”,  

b) „zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych” 

2. Przyjęcie dziecka do sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- Łukasz 

Głasek wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych opłat za zajęcia, o których mowa w § 2 

regulaminu.  

3. O rezygnacji z członkostwa w sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- 

Łukasz Głasek, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić  właściciela na 

piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko 

nie będzie już członkiem sekcji. Powiadomienie, o rezygnacji z zajęć można złożyć w jednej 

z niżej wymienionych form: 

a) za pośrednictwem trenera,  

b) przesłać listem poleconym na adres firmy, 

c) przesłać drogą e-mail za potwierdzeniem odczytu na adres: lglasek@poczta.fm. 

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić (opiekun prawny) 

zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych opłat za zajęcia w wysokości określonej w  

§ 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.  

§ 2 

1. Roczna opłata za zajęcia wynosi w zależności od sekcji: 

Sekcja pływania: 2500 zł zajęcia 2 razy w tygodniu, 150 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja lekkoatletyczna: 2000 zł zajęcia 2 razy w tygodniu, 120 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja narciarska: 2200 zł 2 razy w tygodniu, 120 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja judo: 2000 zł 2 razy w tygodniu, 120 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja koszykówki: 2000 zł 2 razy w tygodniu, 120 zł zajęcia raz w tygodniu 

 

i płatna jest w 10-ciu ratach. Raty są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz 

faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą: 

a) w miesiącach I – VI oraz IX – XII odpowiednio 250 zł lub 200 zł (150 lub 

120zł) 

b) w miesiącach VII – VIII – 0,- zł. 

2. Wysokość opłaty może ulec zmianie w jedynie przypadku istotnej zmiany opłat związanych z 

wynajmowaniem obiektów. Opłaty w zmienionej wysokości obowiązywać będą począwszy 

od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym informacja o 

zmianie wysokości opłaty została ogłoszona. Powiadomienie członków o zmianie wysokości 

składki członkowskiej następuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

klubu: www.facebook.com/ParaSportowi 

Raty opłaty za zajęcia wnoszone są na konto firmy  do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. 

Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto firmy w  

Santander Bank 43 1090 1014 0000 0001 4159 0835 

 

W przypadku nie wniesienia opłaty za zajęcia w terminie, z zastrzeżeniem ust. 5 dziecko może 

zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.  

3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku firma ParaSportowi- 

Łukasz Głasek  może odroczyć termin płatności za zajęcia. 



§ 3 

1. Zawodnik sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- Łukasz Głasek 

zobowiązany jest w szczególności do:  

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie obiektów 

sportowych  

b) kulturalnego zachowania się na terenie obiektów 

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, 

wszystkich pracowników obiektów sportowych oraz pozostałych osób; 

d) kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych;  

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 zajęć (wyjście do łazienki, 

szatni itp.); 

i) dbania o sprzęt sportowy; 

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do ćwiczeń; 

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. 

 

§ 4 

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających 

obowiązki określone w ust. 1 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, 

§5 

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 

Wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe częściej niż 2 razy w tygodniu i chcące 

startować w zawodach sportowych zobowiązane są do posiadania ważnych badań lekarskich 

poświadczonych przez lekarza sportowego. Ich brak może być powodem wykluczenia dziecka z 

większej liczby zajęć.  


