Warszawa, dnia 15 sierpnia 2022

REGULAMIN CZŁONKOWSKI
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„PRASKIE CENTRUM SPORTU”
1. Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu” jest klubem wielosekcyjnym.
2. Regulamin dotyczy wszystkich grup i sekcji.
3. Każdy pełnoletni zawodnik lub rodzic zawodnika niepełnoletniego po odbyciu jednych
próbnych zajęć, musi zarejestrować i zapisać się do jednej wybranej grupy na naszej stronie
zapisy.sportsmanago.pl/rekrutacja i tam wpisać wszystkie wymagane dane oraz zaznaczyć
wszystkie niezbędne zgody potrzebne do zarejestrowania przez Zarząd zawodnika jako
członka klubu.
4. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu
: biuro@uks-pcs.pl, lub po przesłaniu informacji do trenera w systemie komputerowym na
uks-pcs.pl, brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję
obowiązkiem opłaty składki. (np. jeśli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca
kwietnia prosimy przesłać rezygnację)
5. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie trener ma prawo nie
wpuścić zawodnika na trening.
6. Dziecko musi być przygotowane do zajęć zgodnie z opisem na stronie uks-pcs.pl przy
wybranych zajęciach.
7. Na sali treningowej podczas zajęć przebywają trenerzy i dzieci. Rodzice i inni opiekunowie na
salę nie wchodzą chyba, że trener prowadzący podejmie inną decyzję.
8. Potwierdzenie wpłaty (KP) składek członkowskich będą wystawiane na życzenie rodzica po
wysłaniu maila na adres biuro@uks-pcs.pl z pełną informacją(imię, nazwisko, adres osoby, na
którą ma być wystawione KP).
9. Wszystkie sprawy dotyczące podań, zaświadczeń prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@uks-pcs.pl
10. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać w naszym wewnętrznym systemie
komputerowym na www.uks-pcs.pl, funpage facebook oraz na naszej stronie www.uks-pcs.pl
– np.: wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.
11. Sprawy nagłe tj. odwołane treningi, spóźnienie trenera itp., będą przekazywane za pomocą
smsa, na nr podany przy rejestracji lub wysyłane do rodziców w systemie komputerowym na
podany adres mail przy rejestracji.
12. Wysokości składek członkowskich:
1. 200,00 zł miesięcznie dla każdej wybranej grupy bez względu na dyscyplinę i ilość
zajęć w miesiącu (z wyłączeniem grup wyczynowych judo i akrobatyki).
2. Składki są płatne gotówką u trenera lub przelewem na konto klubu (dane do przelewu
są widoczne na koncie dziecka po zalogowaniu).
3. Składka członkowska jest niezmienna bez względu na rodzaj zajęć i ilość zajęć w
miesiącu. Treningi prowadzimy: sekcja judo, akrobatyki, aerial silks, minimum 2
razy w tygodniu w grupach początkujących i do 5 razy w tygodniu w grupach
zaawansowanych.
4. Klub nie prowadzi grup trenujących raz w tygodniu.

5. Składki członkowskie są wpłacane do 10-go każdego miesiąca od września do
czerwca, lipiec i sierpień jest zwolniony z opłaty, luty-połowa składki ze względu na
ferie zimowe.
6. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty składki członkowskiej może nastąpić tylko w
szczególnych przypadkach:
zwolnienie lekarskie powyżej 14 dni, kontuzja zawodnika, zła sytuacja materialna lub inne
indywidualne przypadki.
13. W każdym przypadku decyzja podejmowana jest indywidualnie przez zarząd klubu, po
otrzymaniu podania o zmniejszenie lub zwolnienie ze opłaty składki członkowskiej.
14. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty.
Opłata składki członkowskiej jest stała.
15. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w
dowolnej placówce naszego klubu, w grupie dostosowanej wiekiem i stopniem
zaawansowania do dziecka.
16. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się
treningu np. z powodu braku sali (sale szkolne mogą być użyte do organizacji szkolnych
imprez) dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce, w grupie dostosowanej
wiekiem i stopniem zaawansowania do dziecka.
17. Klub pracuje tak samo jak kalendarz roku szkolnego, treningi nie odbywają się w przerwy
świąteczne i inne wolne dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”. W ferie zimowe
organizowany jest obóz narciarsko-sportowy a treningi nie odbywają się.

