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Regulamin uczestnictwa w treningach 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy 

§1 

1. Uczestnictwo w treningach organizowanych przez UKS Badminton Puławy jest możliwe tylko i 

wyłącznie po akceptacji i podpisaniu niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności- RODO 

Klubu, dla Zawodników niepełnoletnich dodatkowo podpisaniu umowy dotyczącej uczestnictwa 

w treningach badmintona przez jego opiekuna. 

2. Każdy członek klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 

3. Uczestnictwo w treningach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony 

dzień i godzinę. 

4. W treningach mogą brać udział osoby pełnoletnie, jak również osoby małoletnie, za pisemną 

zgodą rodziców (umowa i deklaracja członkowska) zgodnie z harmonogramem określonym przez 

Klub. 

5. W treningach dla dorosłych mogą brać udział osoby nie będące członkami Klubu po 

wcześniejszym kontakcie z Zarządem oraz po uiszczeniu opłaty jednorazowej. 

6. Trenujący członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej comiesięcznej 

oraz rocznej (składka roczna tylko dla członków pełnoletnich) zgodnie z ustaleniami Zarządu 

Klubu. 

Składki należy wpłacać na konto do 10-tego dnia każdego miesiąca z wyłączeniem wakacji. 

Santander Bank Polska SA: 42 1090 2688 0000 0001 4410 6744 

w tytule wpisać: Rok urodzenia, imię i nazwisko Zawodnika oraz miesiąc (2005, Jan Kowalski, 

marzec). 

7. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności na treningach, a nieobecność na treningu nie stanowi 

podstawy do zwrotu części składki lub jej umniejszenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach (długiej choroby, kontuzji itp.) istnieje możliwość zawieszenia 

opłaty składki członkowskiej na czas ustalony z Klubem. 

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i innych miejscach obiektu, 

w którym odbywa się trening. 

10. Podczas treningów zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. 

§2 

1. Uczestnicy zajęć są pod opieką trenera wyłącznie podczas trwania treningu. 

2. UKS Badminton Puławy nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Opiekun Zawodników niepełnoletnich bierze pełną odpowiedzialność za przyprowadzenie lub 

samodzielne przybycie Zawodnika do miejsca prowadzenia treningu oraz za odebranie Zawodnika 

lub samodzielny powrót z miejsca prowadzenia treningu po ich zakończeniu. 

4. Badminton oraz zajęcia ogólnorozwojowe mu towarzyszące (biegi, gimnastyka, gry i zabawy itd.) 

mogą prowadzić do kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. W związku z powyższym opiekun 

oświadcza, że Zawodnik niepełnoletni będzie brał udział w zajęciach na ryzyko opiekuna. Członek 

pełnoletni oświadcza, iż bierze udział w zajęciach na własne ryzyko. 

5. Opiekun Zawodników niepełnoletnich zrzeka się roszczeń na skutek wypadku lub innych zdarzeń 

losowych zaistniałych z jego winy (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem zbiorowym w 

szkole są chronione przez cały czas). 
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6. Zawodnik pełnoletni zrzeka się z roszczeń na skutek wypadku lub innych zdarzeń losowych 

zaistniałych z ich winy. 

§3 

Zawodnik zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania i zachowania czystości na obiektach, w których odbywają się treningi. 

2. Punktualnego przybycia na zajęcia. Trener lub instruktor może nie zezwolić na udział w zajęciach 

osobie, która się na nie spóźniła. 

3. Odkładania sprzętu na swoje miejsce po skończonych zajęciach. 

4. Stosowania się do zaleceń i wskazówek trenera, instruktora lub asystenta. 

5. Noszenia zmiennego obuwia sportowego i stroju sportowego, posiadania wody oraz ręcznika 

sportowego. 

6. Powstrzymania się od działań mogących zakłócić trening, powodujących uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia Klubu, jak również od zniszczeń pomieszczeń wykorzystywanych przez Klub. 

§4 

1. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w harmonogramie treningów (dotyczy godziny, miejsca i 

osoby prowadzącej). 

2. Klub ma prawo do odwołania treningów z powodów osobistych lub wypadków losowych. 

3. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być 

składane drogą mailową na adres uksbadpul@gmail.com 

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany składki członkowskiej, harmonogramu treningów i 

regulaminu. Wszystkie zmiany podawane będą członkom klubu do wiadomości poprzez stronę 

internetową www.badminton.pulawy.pl i/lub inną formą informacji elektronicznej 

(mail/Facebook) 

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

Puławy, dnia .............................   .......................................................... 

(podpis osoby akceptującej regulamin) 

 


