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Regulamin członkostwa w klubie MAKS Ursynów 

 

1. Warunkiem przyjęcia do klubu jest: wypełnienie deklaracji klubu, przyjęcie w poczet członków uczestników decyzją zarządu 
klubu oraz regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości zgodnej z Uchwałą walnego zebrania. 

2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez klub Maks Ursynów jest równoznaczna z przyjęciem do 
wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób 
niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 

3. Dla rodziców uczestników zajęć we wrześniu każdego roku szkolnego organizowane jest spotkanie organizacyjne. 
4. Przez okres przynależności do klubu dzieci i rodzice współpracują z klubem i trenerami. Zawodnicy uczestniczą aktywnie w 

zajęciach, biorą udział w zawodach i pokazach oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zarządu Maks Ursynów. 
5. Treningi sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu. 
6. Oprócz klubowej składki członkowskiej, rodzice finansują udział dziecka w zawodach oraz obozach sportowych. 
7. Klub zapewnia ubezpieczenie NNW dla członków uczestników. 
8. Członkowie uczestnicy mogą przynależeć do sekcji o charakterze wyczynowym lub rekreacyjnym. 
9. Uczestnicy zajęć w sekcjach wyczynowych zobowiązani są do przedstawiania aktualnych badań lekarskich nt. braku 

przeciwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej wystawionych przez lekarza medycyny sportowej. 
10. Uczestnicy zajęć w sekcjach rekreacyjnych zobowiązani są do podpisania oświadczenia przez rodzica lub opiekuna 

prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjnych. 
11. Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia osobie prowadzącej zajęcia: złego samopoczucia, urazów, kontuzji. 
12. O przyjęciu do sekcji wyczynowych decyduje test sprawnościowy, który przeprowadzany jest przez trenerów każdego roku 

szkolnego. 
13. W grupach wyczynowych w celu podnoszenia poziomu treningów i osiągania rezultatów, trenerzy przeprowadzają testy 

weryfikujące poziom osiąganych przez zawodników umiejętności sportowych, których celem jest selekcja sportowa. W jej 
wyniku dzieci, które nie osiągnęły wymaganego poziomu umiejętności sportowych mogą uczestniczyć w innych sekcjach 
rekreacyjnych klubu. Testy przeprowadzane są przez trenerów średnio co sześć tygodni w pierwszym i drugim roku 
szkolenia.  

14. Członkowie klubu mogą zostać zgłoszeni do uczestnictwa w zawodach sportowych. Na zgłoszenie uczestnika do zawodów 
musi wyrazić zgodę rodzic/prawny opiekun. 

15. Podczas zawodów opiekę nad zawodnikami sprawuje trener. Wszelkie formalności związane z zawodami dokonywane są 
przez klub i trenerów. 

16. Uczestnik zajęć ma obowiązek: 
• punktualnego i systematycznego udziału w zajęciach 
• systematycznego uiszczania składek członkowskich  
• dyscypliny i wykonywania poleceń trenera 
• zachowania zapewniającego bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć 
• troski o mienie oraz dobre imię klubu 

17. Trener ma prawo wniesienia do zarządu klubu wniosku o usunięcie członka uczestnika w przypadku niedopełnienia wyżej 
wymienionych obowiązków. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do zarządu. Decyzja zarządu jest ostateczna. 

18. W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie, rodzic lub opiekun prawny powinien przesłać rezygnację z członkostwa 
mailowo na adres: maks.ursynow@wp.pl. 

19. Integralną częścią regulaminu członkostwa jest regulamin uiszczania składek członkowskich w klubie. 
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(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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