REGULAMIN KLUBU
UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK

1. UKS Dwójka Morena Gdańsk działający przy SP nr 2 jest klubem zrzeszającym różne
autonomiczne sekcje sportowe.
2. Sekcje działają zgodnie ze statutem klubu i uchwałami Zarządu Klubu.
3. Działalność klubu oparta jest na funduszach pozyskanych z:
a.
b.
c.
d.
e.

comiesięcznych składek klubowych zawodników,
darowizn i zapisów,
dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecane klubowi,
dotacji Samorządu Terytorialnego na zadania zlecone,
innych wpłat.

4. Pozyskane fundusze przeznaczone są na działalność statutową klubu i sekcji sportowych
(wg możliwości finansowej danej sekcji), w tym:
a. składki członkowskie klubu w organizacjach i stowarzyszeniach, w których klub
jest członkiem,
b. ubezpieczenie zawodników,
c. opłaty związane z rejestracją zawodników w OZS i PZS (licencje sportowe),
d. dopłaty do opłat startowych na zawodach
e. dopłaty do kosztów związanych z wyjazdem na zawody,
f. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji procesu treningowego
(między innymi płetwy, łapki, różnego rodzaju deski, sprzęt specjalistyczny).
g. pozostałe wydatki związane z działalnością, w tym:
- dofinansowanie zakupu sprzętu osobistego dla zawodników (koszulki,
spodenki, czepki do pływania itp.),
- dofinansowanie wyjazdów zawodników na zawody rangi mistrzowskiej i
międzynarodowej,
- inne.
5. Sekcje sportowe mogą wprowadzić dodatkowe opłaty klubowe na szkolenie w danej
sekcji za zgodą Zarządu Klubu.
6. Warunkiem przyjęcia zawodnika do klubu jest spełnienie wymogów statutowych oraz:
a. pozytywne przejście przez ucznia badań lekarskich (bez jakichkolwiek
przeciwwskazań lekarskich),
b. sprawdzenie predyspozycji ucznia do uprawiania sportu za pomocą testów
specjalistycznych lub na podstawie osiągnięć sportowych,
c. wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej.
7. Przyjęcie do Klubu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do rozpowszechniania
wizerunku członka klubu w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z

realizacją celów statutowych Klubu i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i
prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie.
8. Prawa i obowiązki członków klubu są określone w statucie UKS „Dwójka Morena"
Gdańsk. Do szczególnych obowiązków zawodników należy:
a. posiadanie aktualnych badań lekarskich;
b. zawodnik musi łączyć uprawianie sportu z osiąganiem zadowalających wyników
w nauce (przestrzeganie regulaminu klas sportowych)
c. stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitna walka o
uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych;
d. zachowanie godne sportowca;
e. systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach
sportowych;
f. przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w
rywalizacji sportowej;
g. systematyczne i terminowe wnoszenie składek i opłat związanych z uprawianiem
danego sportu.
9. Zawodnik może być skreślony z listy członków klubu za nie przestrzeganie statutu,
regulaminów klubu lub norm współżycia społecznego a w szczególności za:
a. brak aktualnych badań lekarskich;
b. wysoką absencję zawodnika;
c. nieuzasadniony brak udziału w imprezach sportowych;
d. brak uiszczania ustalonych składek.
10. W przypadku skreślenia zawodnika z listy członków klubu, poinformowani zostaną
Dyrektor i Z-ca Dyrektora ds. sportowych SP nr 2.

