
REGULAMIN 
MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO  ,,GILUS''  GILOWICE 
 

 

§ 1 
1.Klub MUKS GILUS w GILOWICACH  działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut.  
2.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. 

 

§ 2  
1.Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezydium Zarządu, które 
zobowiązane jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Statut i Walne 

Zebranie. 

 

§ 3  
1.Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich 

poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze 
ogólnorozwojowym. 

 

§ 4  
1.Siedzibą Klubu jest Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach ul. Korfantego 38, gmina 
Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie. 

 

§ 5 
Warunki przyjęcia do klubu :  

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej . 

2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami od lekarza sportowego. 

3. Wniesienie rocznej składki członkowskiej 60 zł. 

4.Składki oraz opłaty klubowe  należy wpłacać na konto Klubu lub u skarbnika Klubu.  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej     

23 8446 0006 2001 0000 0635 0001 

 

§ 6 
Warunki uczestnictwa w treningach:  

1. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego.  
2. Wniesienie opłat klubowych do 10 każdego miesiąca na konto klubu zgodnie z cennikiem. 

(Szczegółowe informacje na stronie klubu www.muksgilus.slask.pl oraz u trenerów ) .  
3.Potwierdzenia wpłat są udokumentowane na liście uczestnictwa.  
4. Zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty a następnie skreśleniem z 
listy członków sekcji.  
5. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat klubowych oraz sekcyjnych, bez względu na 
powód nieobecności dziecka na zajęciach. 



6. Częściowe zwolnienie z należnej wpłaty za udział w zajęciach może nastąpić w przypadku 
udokumentowanej choroby dziecka trwającej min.2 tygodnie lub innego przypadku losowego 

po rozpatrzeniu sytuacji przez Zarząd. 

7. Nieobecności muszą być usprawiedliwione.  
8. Zawodnik na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłasza się u trenera przygotowany do 
zajęć .  
9. Zawodnika przebywającego pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.  
10. Zawodnik ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy 
lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.  
11. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i 

innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej 
grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych 

usunięciem z sekcji.  
12. Trener po ma prawo wnioskować o dyscyplinarne usunięcie zawodnika z klubu i 
rozliczenia składek sekcyjnych i klubowych również za miesiąc, w którym 

nastąpiło usunięcie z Klubu. 

 

§ 7 
Wystąpienie z klubu:  

1.Złożenie pisma o rezygnacji (podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów) . 

2. Zdanie sprzętu sportowego. 

3. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych. 

 

§ 8 

Warunki przejścia do innego klubu: 
1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu) podpisane przez rodziców lub 
prawnych opiekunów.  
2. Przedłożenie pisma z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika. 

3. Zgoda klubu MUKS GILUS GILOWICE na zmianę barw klubowych. 

4. Zdanie sprzętu sportowego. 

5. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych. 
 

 

§ 9 
Warunki uczestnictwa w zawodach:  

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na 

podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i 
wysyła trener. 

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.  
3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, równie ż w przypadku 
nieobecności, wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym 

trener zostaje powiadomiony najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu na wycofanie 

zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych.  
4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego 
grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.  
5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, opłata za przejazd 

lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w 
wyznaczonym terminie .  
6. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym (dres 
lub koszulka), oraz w czepku pływackim z logiem klubu. 



§ 10 
Warunki uczestnictwa w obozach:  

1.Ustalają trenerzy w regulaminie obozu. 

 

§ 11 
Rozliczenie wyjazdów:  

1.Trener / opiekun po zawodach sporządza notatkę z rozliczeniem kwot zebranych od 

zawodników i wydanych na transport i opłaty niezależnie od rozliczenia delegacji w Klubie.  
2. Notatki rozliczeniowe pozostają pod opieką skarbnika sekcji. Ewentualne nadwyżki 
wpłacone przez zawodników i niewykorzystane na zawodach zostają przekazane 

skarbnikowi sekcji na bieżące potrzeby zawodników (np. zakup sprzętu, odżywek…) 

 

§ 12 
Nabór do klubu:  

1.Nabór do sekcji pływackiej prowadzą trenerzy pływania. 
2. Nabór do sekcji siatkówki prowadzi trenerzy siatkówki.  
3. Przed naborem odbywa się weryfikacja umiejętności na podstawie , której dziecko 
zostanie przypisanie do odpowiedniej grupy odpowiadającej jego umiejętności.  
4. Nabór do sekcji trwa przez cały rok.  
4. Termin weryfikacji ustalony jest przez trenerów prowadzących grupy w 
poszczególnych sekcjach.  
5. Wszystkie informację zamieszczane są na stronie klubu www.muksgilus.slask.pl 

 

§ 13 
Statut klubu i zasady członkostwa:  

1. Statut MUKS GILUS GILOWICE znajduje się w siedzibie klubu w Liceum 
Ogólnokształcącym w Gilowicach i na stronie www.muksgilus.slask.pl  
2. Wszyscy zawodnicy są członkami - uczestnikami Klubu MUKS GILUS Gilowice , lecz nie 

mają prawa do głosowania, wnioskowania w sprawach Klubu oraz wybierania jego władz, aż 

do osiągnięcia wieku 16 lat. W imieniu dziecka powinien występować rodzic, który zostaje 

członkiem zwyczajnym Klubu. Deklarację członkowską można otrzymać u trenera lub pobrać 

ze strony sekcji. Klub pobiera jednorazową opłatę wpisową (członkowską) w wysokości 60 zł 

na cały rok kalendarzowy. 

 

§ 14 
Postanowienia końcowe:  

1.Zebrania trenerów z rodzicami odbywaj ą się w miarę potrzeb w celu omówienia 
ważnych dla sekcji spraw, zawodów, obozów.  
2.Sprawy dotyczące szkolenia  należy konsultować z trenera pływania i siatkówki   
3.Trenerzy są też dostępni przed i po treningu  
4.O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować 
będą warunki:  
a) opłacona opłata miesięczna, 

b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach, 

c) praca i zaangażowanie na treningach 



5.Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo 
do interpretacji powyższego regulaminu  
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 Klubu MUKS GILUS Gilowice.  
8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu .  
9. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.  
10. Warunkiem przyjęcia do MUKS GILUS Gilowice jest zaakceptowanie powyższego 

Regulaminu.  
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Klubu 
MUKS GILUS Gilowice  dnia  27.11.2014 r. 


