
                 

                                        REGULAMIN  

 UCZNIOWSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO „WODNIK” Włocławek 

 

 

1.Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie i podpisanie Deklaracji członkowskiej  

2. Do klubu przyjmowane są: dzieci i młodzież.  

3. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w obiektach sportowych wynajmowanych przez Zarząd Klubu; 

zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminów 

porządkowych funkcjonujących w obiektach sportowych, a także przepisów BHP i p. poż. oraz 

poszanowania mienia obiektu i mienia innych uczestników zajęć. 

5. Do zajęć treningowych mogą być dopuszczone osoby posiadające wypełnioną deklarację 

członkowską, aktualne badania lekarskie i uregulowane należności za zajęcia oraz uiszczoną opłatę  

wpisową (w przypadku nowych członków). 

6. Zawodnicy Klubu dobierani są do poszczególnych grup pod względem wieku oraz umiejętności 

pływackich. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje trener lub instruktor prowadzący 

zajęcia w porozumieniu z Zarządem. 

7. Pieniądze pochodzące ze składek, opłat treningowych oraz dotacji będą przeznaczone na cele 

statutowe UKP „Wodnik”: 

a) opłacenie trenerów i instruktorów, 

a) dofinansowanie opłat startowych na zawodach, 

b) opłaty za wynajem pływalni. 

c) inne opłaty związane z działalnością statutową klubu. 

8. Trenerzy/instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dziennika obecności. 

9. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminów 

odpowiadają trenerzy/instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu.   

10. W przypadku zajęć sportowych wyjazdowych (zawody pływackie, obozy, 

zgrupowania) odpowiedzialność za przygotowanie i udział w tych zajęciach spoczywa na 

trenerach/instruktorach lub innych osobach wyznaczonych przez Zarząd Klubu. 

11. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania regulaminów 

odpowiada dziecko/młodzież, a poniesionymi kosztami obciążeni zostaną rodzice. 

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do usprawiedliwiania i zgłaszania dłuższych nieobecności (powyżej 

2 tygodni) na zajęciach oraz  rezygnacji z udziału w zajęciach (pisemnie-osobiście lub e-mailem). 

13. Koszty udziału w zawodach mogą być częściowo dofinansowane przez Klub. Decyzję o 

dofinansowaniu podejmuje Zarząd w miarę możliwości finansowych Klubu.  

14. Do udziału w zawodach typuje Trener lub Instruktor- biorąc pod uwagę poniższe kryteria:  

•  aktualne badania lekarskie, 

● opłacona i aktywna licencja zawodnicza, 

• osiągane wyniki,  

• systematyczne uczęszczanie na zajęcia, 

• nie zaleganie z opłatami za zajęcia, godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do obowiązujących 

przepisów i regulaminów.  



15. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju otrzymanym od Klubu.  

16. Kary:  

• Zawodnik może być ukarany za: 

- niesportowe zachowanie podczas zajęć treningowych oraz startów w zawodach  

- nieprzestrzeganie regulaminu Klubu  

• Zawodnik może być ukarany poprzez:  

- zawieszenie w prawach członka Klubu tj. niedopuszczenie do zajęć treningowych i startów w 

zawodach  

- wykluczenie z członkostwa w Klubie (zgodnie ze Statutem) 

17. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Klub jest równoznaczna z przyjęciem 

do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W 

przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni 

opiekunowie. 

 


