
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

- dla ucznia/uczennicy do 16 roku życia)* 

                                                                                                                 Włocławek, dnia……………………..r. 

 DANE OSOBOWE ucznia/uczennicy)*:  
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………..  
2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………..  
3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………………..... 
4. Nr telefonu / e-mail ………………………………………………………………………………………………….  
5. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………...  

_________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego)1* 

Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel wyrażam zgodę na wstąpienie mojego dziecka w poczet 

członków Uczniowskiego Klubu Pływackiego “WODNIK” Włocławek, udział w zajęciach sportowych i 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka 

pozwala mu na uprawianie sportu i zobowiązuję się do dostarczenia w ciągu 20 dni od rozpoczęcia zajęć 

stosownego zaświadczenia lekarza sportowego/ bądź lekarza rodzinnego, a w przypadku zaistnienia 

ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. Znane mi są 

postanowienia statutu, regulamin klubu, regulamin opłat, cele i zadania klubu, nadto zobowiązuje 

się do przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach o charakterze informacyjnym i 

promocyjnym (działalność statutowa klubu). Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa 

mojego dziecka w UKP „Wodnik” Włocławek do dnia 10 każdego miesiąca.  

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach: 

- sportowych–warunkiem: posiadanie opłaconej licencji PZP, aktualne badania lekarza sportowego, aktywny udział w zawodach pływackich            

- rekreacyjnych- warunkiem: posiadanie aktualnych badań lekarza sportowego/lekarza rodzinnego)*                                       

*) proszę o zaznaczenie jednej z powyższych opcji 

Deklaruję się do zapłaty wpisowego (dot. nowych członków klubu) w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych)- jednorazowo. 

 
 □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby 

realizacji celów statutowych UKP “Wodnik” zgodnie z RODO art. 6 ust.1 .  

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………...  

Nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego:…………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………….  

                                                                                                                                                      (czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)  

 
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia………………………………………………….  

Przyjęto w/w ucznia/uczennicę)1* na członka zwyczajnego Klubu.                 

     

                                                                                                                  …………………………………………………….  
                                                                                                                                                                    (data i podpis Prezesa i Sekretarza klubu)  

UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI 
 “WODNIK” WŁOCŁAWEK 

e-mail: ukp.wodnik@wp.pl ; www.wodnik.q4.pl 
ul. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek 

NlP: 888-25-00-699                                                              Regon: 910348010 
Nr konta: KDBS O/Włocławek:  89 9550 0003 2001 0076 8636 0001 

mailto:ukp.wodnik@wp.pl
http://www.wodnik.q4.pl/


 
1*) niepotrzebne skreślić  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                           

REGULAMIN  
OPŁAT ZA UDZIAŁ w ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

UKP „WODNIK” Włocławek 
 

 
1.Wysokość opłat miesięcznych za udział w zajęciach oraz jednorazowa opłata wpisowa ustalana 

jest na początku każdego sezonu przez Zarząd Klubu i podawana do ogólnej wiadomości na stronie 

internetowej klubu.  

 

2. Opłatę należy uiścić do 10- dnia każdego bieżącego m-ca – płatność przelewem na konto klubu 

tj. KDBS o/Włocławek nr 89 9550 0003 2001 0076 8636 0001  lub gotówką bezpośrednio do 

skarbnika Klubu.  

 

3. Częściowe zwolnienie z należnej opłaty za udział w zajęciach może nastąpić 

w przypadku udokumentowanej choroby dziecka trwającej minimum 2 tygodnie lub innego 

przypadku losowego - po rozpatrzeniu sytuacji przez Zarząd- na pisemny wniosek opiekuna 

prawnego członka Klubu. 

 

4.Brak należnej wpłaty i nie zgłaszanie przyczyny ponad 30 dni spowoduje zawieszenie w prawach 

członka i odsunięcie od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności. 

 

5. W przypadku zaległości w składce członkowskiej za poprzedni sezon, zawodnik ma prawo 

uczestnictwa w zajęciach dopiero po uregulowaniu zaległych składek.  

6. Składka członkowska  jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej 

wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu. Opłata w czasie ferii szkolnych 

może być pomniejszona o 50% kwoty regularnej- na pisemny wniosek członka Klubu- po 

rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd.  

7. W przypadku braku wpłaty za okres 2 miesięcy- Zarząd wystawia wezwanie do zapłaty z 

terminem 7 dni na uregulowanie zaległości, a w przypadku braku wpłaty po tym terminie- Zarząd 

ma prawo wykreślenia osoby zalegającej z płatnościami z listy członków Klubu. 

 

 


