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REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ  UKS GROM TYCHY 

                 

UKS GROM TYCHY…………………………………..  

Nazwisko i imię zawodnika………………………….… 

Rocznik …………..Nr deklaracji……............................ 

 

§ 1 

 

Zawodnicy  UKS GROM TYCHY  zobowiązani są godnie reprezentować barwy  Klubu   zarówno na 

obiektach sportowych, jak i w życiu codziennym. 

 

§ 2 

 

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do UKS GROM TYCHY, jako zawodnik, zobowiązana jest do:  

-    złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji członkowskiej,  

-    czynnego uczestnictwa w zajęciach za zgodą rodziców lub  prawnych opiekunów;   

-   złożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów deklaracji opłacania składek członkowskich       

(forma abonamentu) a następnie  comiesięcznych wpłat z  tego tytułu, wg terminu i stawek 

ustalonych przez  Klub, włącznie z okresem wakacyjnym. 

-    wpłacenia przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty wypisowej: 

                    -     zaakceptowania regulaminów obowiązujących w UKS GROM TYCHY  . 

       -    opłacenia przez rodziców/ prawnych opiekunów zakupu strojów sportowych, w tym: dresu,   -        

                          ortalionu, kompletu treningowego 

2.     Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu  podejmuje  Zarząd w stosownej uchwale.          

3.  Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczania wypełnionych dokumentów 

klubowych (deklaracji członkowskiej, badań lekarskich i regulaminu klubu  itp.). Brak aktualnych 

badań lekarskich wyklucza zawodnika z zajęć treningowych i meczach, na podstawie Ustawy o 

Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych.  

§ 3 

1. Zawodnik UKS GROM TYCHY   zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz do 

systematycznego podnoszenia swoich  umiejętności sportowych.  

2. UKS GROM TYCHY  zobowiązana jest do zapewnienia organizacji całorocznych zajęć o charakterze 

ogólnorozwojowym i specjalistycznym zawodniczym, w tym obozy sportowe i zgrupowania. 

§ 4 

1. Zawodnik UKS GROM TYCHY  powinien dążyć do poszerzenia wiedzy szkolnej oraz starać się 

uzyskiwać jak najwyższe wyniki w nauce z przedmiotów merytorycznych oraz z zachowania. 

2. Zawodnik na wniosek trenera ma obowiązek przedstawienia bieżących wyników w nauce. W 

przypadku uzyskiwania przez zawodnika UKS GROM TYCHY  słabych wyników w nauce lub z 
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zachowania, Zarządzający Klubem, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, ma prawo podjąć 

decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika, aż do momentu poprawy ocen. 

§ 5 

1. Zawodnik  UKS GROM TYCHY  zobowiązany jest do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na 

boiskach i salach treningowych.  

2. Sprzęt wykorzystywany przez zawodnika w trakcie treningów, będący własnością  Klubu , należy 

zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi lub prowadzącemu zajęcia. 

§ 6 

1. Każdego zawodnika  UKS GROM TYCHY   obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, i 

obowiązkowość.  

2. Każdego zawodnika UKS GROM TYCHY   obowiązuje kultura osobista oraz aktywny udział na 

zajęciach sportowych, turniejach i rozgrywkach ligowych. 

§ 7 

1. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera, dotyczących sposobu wykonywania 

ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

2. Obowiązkiem zawodnika jest poinformowanie trenera,  przed przystąpienie do wykonywania ćwiczeń, 

o każdorazowej niedyspozycji, kontuzji, złym stanie zdrowia lub innych ograniczeniach 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie ćwiczeń.  

§ 8 

1. Zawodnik UKS GROM TYCHY  , uczestniczący w zajęciach treningowych, zobowiązany jest do 

posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia oraz ochraniaczy ( OCHRANIACZE MAJĄ 

BYĆ ZAŁOŻONE - DOTYCZY WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW Klubu) i sprzętu sportowego 

niezbędnego do zajęć treningowych. 

§ 9 

1. Podczas meczy i treningów rodzice, opiekunowie, kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, 

w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyn przeciwnych oraz zabronione jest jakiekolwiek 

doradzanie zawodnikom i pouczanie jak mają grać a trenerom jak mają prowadzić drużynę.  

Instruowanie zawodników leży wyłącznie w gestii trenerów, w przeciwnym wypadku ucierpi na tym 

sam zawodnik, który może być karnie odsunięty od meczu lub  treningów. 

§ 10 

1. Podczas meczy i treningów rodzice, opiekunowie, kibice powinni przebywać na trybunach obiektu 

sportowego, na którym odbywają się  treningi i zawody lub w miejscach do tego wyznaczonych. 

§ 11 

1. Na obiektach sportowych,  na których odbywają się zajęcia sportowe obowiązuje całkowity zakaz    

spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów.  

      2.     Zawodnik UKS GROM TYCHY   ma bezwzględny zakaz do:  

   - palenia papierosów, picia alkoholu, używania jakichkolwiek środków odurzających. 
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W przypadku stwierdzenia, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków  

               odurzających, a także w przypadku  przyłapania zawodnika na paleniu, zawodnik zostaje zawieszony         

               - na okres 3 miesięcy. Jeżeli ten fakt zostaje stwierdzony ponownie zawodnik może zostać usunięty z     

 UKS GROM TYCHY  . 

§ 12 

1. Osoby postronne, w tym rodzice i opiekunowie,  nie mają uprawnienia do przebywania w szatni na 30 

minut przed rozpoczęciem  zawodów, meczów treningowych, sparingowych, ligowych, w przerwie 

meczów i bezpośrednio po ich zakończeniu. 

2. Osoby postronne, w tym rodzice i opiekunowie nie mają uprawnienia do przebywania, podczas 

przejazdu na turnieje i inne zawody sportowe, w autobusie (busie) z zawodnikami i trenerami, chyba, że 

trener postanowi inaczej.  

§ 13 

1. Podstawą do uczestnictwa w treningu i gry zawodnika w  meczach ligowych, turniejach, meczach 

sparingowych jest regularna opłata składki członkowskiej.  

2. Zawodnik, który zalega z płatnościami wobec  Klubu dłużej niż jeden miesiąc, nie będzie brany pod 

uwagę przy wyjeździe na żaden turniej piłki nożnej, wyjazd na sparing bądź inną formę szkoleniową 

organizowaną przez UKS GROM TYCHY   a nawet skreślenia z listy członków lub zawieszenia do 

momentu uregulowania należności wobec szkółki. 

3. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka członkowska jest dopełnieniem 

całości budżetu klubu, jest to składka za członkostwo, pozwala ona na prowadzenie podstawowych 

zajęć sportowych i utrzymanie trenerów. 

4. W wyjątkowych sytuacjach Zarządzający  Klubem mogą zwolnić zawodnika z opłaty składek 

członkowskich lub ponoszenia kosztów wyjazdów na turniej piłki nożnej, obozu sportowego o ile 

rodzic wystąpi na piśmie z prośbą o zwolnienie lub zmniejszenie składki z uwagi na trudną sytuację 

rodzinną. 

5. W przypadku rodzeństwa składkę uiszczamy również za drugie dziecko (45zł) zgodnie z podpisaną 

deklaracją, natomiast wpisowe jednorazowo za każde dziecko. 

Za wpłatę wpisowego zawodnik otrzymuję  koszulkę treningową z nazwą i logo UKS GROM TYCHY 

w której zawodnik ma obowiązek trenować. 

                                                                       § 14 

 

1. Zawodnicy zobowiązani są do przybycia do szatni, na zajęcia treningowe, najpóźniej na 15 minut przed 

rozpoczęciem treningu. 

2. Zawodnicy Klubu zobowiązani są pomagania trenerom, przynieść bądź zanieść sprzęt sportowy ( piłki, 

pachołki, tyczki, torby, krążki) 
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3. Zawodnicy zobowiązani są do przybycia na mecz ligowych najpóźniej na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem spotkania, chyba, że trener postanowi inaczej. (dotyczy zawodników startujących w 

lidze) 

§ 15 

1. Zawodnika  UKS GROM TYCHY   obowiązuje zakaz spożywania napojów gazowanych zarówno 

bezpośrednio przed treningami i meczami, jak i w ich trakcie oraz bezpośrednio po ich zakończeniu a 

także w czasie wyjazdów na imprezy sportowe organizowanych przez  Szkółkę. 

§ 16 

2. Zawodnik ma obowiązek powiadomić trenera o nieobecności na zajęciach sportowych lub udziału w 

imprezie sportowej najpóźniej na 2 godziny przed treningiem, 1 dzień przed turniejem lub spotkaniem 

ligowym. 

3. Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek powiadomienia trenera o nieobecności dziecka na treningach 

trwającej dłużej niż 3 tygodnie. Brak takiej informacji może spowodować  usunięcie zawodnika ze 

Szkółki, bez prawa ponownego przyjęcia. 

§ 17 

1. Zawodnik użytkuje stroje sportowe, będące własnością UKS GROM TYCHY   tylko podczas treningu, 

turniejów, meczy sparingowych, meczy pokazowych i w oficjalnych rozgrywkach. 

Zabrania się przetrzymywania strojów sportowych w domach itp.; 

§ 18 

1. Opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania, obozy szkoleniowe, wyjazdy na turnieje , mecze i 

inne zawody sportowe ustalają  Zarządzający  Klubem ( Zarząd Klubu  porozumieniu ze sztabem 

szkoleniowym ). 

2. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zajęć wymienionych w 

pkt. 1. W pozostałych przypadkach ww. koszty ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

§ 18 

1. Chęć transferu do innego klubu i udziału w testach sprawdzających musi być zgłoszona na piśmie 

skierowanym do Zarządu  UKS GROM TYCHY  . 

2. Zarząd Klubu udziela, na piśmie, zezwolenia na testy sprawdzające lub transfer oraz zawiera umowę 

transferową z nowym  klubem. 

3. W razie niezrealizowania transferu powrót do UKS GROM TYCHY   nie jest obarczony żadnymi 

restrykcjami. 

§ 19 

1. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu  UKS GROM TYCHY   oraz innych 

regulacji obowiązujących w  Klubie,  Zarząd Klubu ma prawo  zastosować karę dyscyplinarną, a w 

szczególności zawiesić zawodnika w prawach członka bądź wykreślić z listy członków.  

2. Czasowe zawieszenie w prawach Członka nie zwalnia z opłacania składek, chyba, że zawieszenie jest 

dłuższe niż 1 miesiąc. 
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§ 20 

1. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach 

promocyjnych  zdjęć z udziałem zawodników, rodziców, prawnych opiekunów wykonanych  na 

zajęciach, turniejach , meczach, obozach itp.; zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia w 

tej sprawie na osobnej deklaracji. 

OŚWIADCZENIE: 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z  Regulaminem Klubu   moje dziecko do jego 

przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, w 

turniejach piłkarskich, w zgrupowaniach sportowych oraz wszelkich przedsięwzięciach UKS 

GROM TYCHY .  

 Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów 

marketingowych UKS GROM TYCHY   oraz umieszczenia na stronie internetowej klubu i w 

materiałach reklamowych. 

 

Jako prawny opiekun dziecka akceptuję regulamin Szkółki Piłkarskiej GROM: 

Nazwisko i Imię: dziecka data ur. …………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………………………… 

 


