
Regulamin Członka Klubu UKS JUNAK

1. Wchodząc w skład Klubu każdy Członek zobowiązuje się do:

1.1. Godnego reprezentowania Klubu wobec innych Klubów, jednostek organizacyjnych, jak i osób fizycznych. 

1.2. Złożenia deklaracji oraz wpłacenia wpisowego w ciągu 2 tygodni od momentu rozpoczęcia treningów. W 
ramach wpisowego otrzymuje strój treningowy, czyli koszulkę i spodenki.

1.3. Opłacania składek uchwalonych przez Walne Zebranie lub Zarząd do 15 dnia każdego miesiąca, gotówką lub 
na nr konta wpisujemy: składka na cele statutowe, imię nazwisko, rocznik, imię trenera i za  jaki miesiąc
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUNAK 
PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. L. Kondratowicza 20, 
Numer rachunku 64 1240 6087 1111 0000 4749 5306   

1.4. Stawiana się na treningach, zawodach i innych wydarzeniach w terminach wyznaczonych przez trenera lub 
Zarząd Klubu. 

1.5.  Zakupienia stroju treningowego tj: koszulka, spodenki, dres i kurtka ortalionowa, wyznaczony model i kolor 
przez Klub. Strój zamawia Klub.

1.6. Zrobienia badań lekarskich u lekarza sportowego i złożenia książeczki (lub zaświadczenie od lekarza) w Klubie.
Badania należy wykonywać co pól roku zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny  sportowej.

1.7. Informowania Klubu lub trenera o chorobach, w tym o dłuższych chorobach, dysfunkcjach, urazach, kontuzjach 
w formie pisemnej, dopuszczalne jest wysłanie informacji na maila Klubu: uksjunakwarszawa@wp.pl   w ciągu 
3 dni od dnia choroby.

1.8. W przypadku przerwy w treningach przez zawodnika (bez jakiegokolwiek uzasadnienia) każdorazowy jego 
powrót (wznowienie treningów), zobligowany jest do ponownej wpłaty wpisowego oraz 50% składki 
członkowskiej (za każdy opuszczony miesiąc). Zwolniony z opłat może być wówczas, gdy do Zarządu klubu 
wpłynie stosowne pismo wyjaśniające. Wówczas Zarząd klubu zadecyduje co nastąpi.

1.9. Chory zawodnik zostaje zwolniony z opłacania składki przy nieobecności min. jednego miesiąca. Przy 
spełnieniu warunków w pkt 1.7. Przy krótkotrwałej chorobie lub braku informacji o dłuższej absencji musi 
opłacić za nieobecność 100% składki.

2. Przy braku płatności za składki za więcej niż 2 miesiące Członek Klubu zostaje zawieszony w treningach, nadal 
pozostaje członkiem klubu.

3.  Każdy członek klubu może zrezygnować z członkostwa w Klubie  przez złożenie pisemnej rezygnacji do rak własnych
swojego trenera lub przesyłając na e-maila: uksjunakwarszawa@wp.pl, 

4. Klub może nałożyć rezygnującego Członka Klubu i przechodzącego do innego klubu opłatę za cykl szkoleniowy za 
każdy rok/miesiąc trenowania, a także może obciążyć członka kwotami wynikającymi z innych zobowiązań (np. utrata 
dotacji, odsetki od dotacji, itp.)

5. Rezygnacja z członkostwa nie pociągnie za sobą kosztów wymienionych w punkcie 4, jeżeli nastąpi w okresie 
pomiędzy 1 grudnia br., a 1 stycznia przyszłego roku rozliczeniowego 

6. Rezygnujący Członek Klubu musi rozliczyć się z Klubem, do momentu zakończenia rozliczenia jest członkiem Klubu i 
nie może przejść do innego pod groźbą nałożenia kary, zgodnie z pkt 4.

7. Uchwałą Walnego Zebrania lub Zarządu Klubu Członek Klubu może być zwolniony z opłat, lub z zaległości w opłatach
lub może mieć ustalone indywidualną wysokość składki, po wystąpieniu o to w formie pisemnej. 

8. Klub prowadzi politykę prorodzinna: pierwszy Członek Klubu trenujący z jednej rodziny płaci 100% składki, każdemu 
następnemu przysługuje 50% zniżki, wpisowe zostaje bez zmian.

9. Każdy członek klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu.

10. Każdego niepełnoletniego Członka Klubu reprezentuje jego rodzic lub opiekun prawny na Walnych Zebraniach.
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