Regulamin Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego
„Ochota”
§1
1. Nie naruszając postanowień Statutu UKŁF „OCHOTA”, przyjęcie dziecka do klubu
następuje na drodze uchwały Zarządu UKŁF „OCHOTA” po wcześniejszym złożeniu
stosownej pisemnej deklaracji.
2. Przyjęcie dziecka do Klubu wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich,
o których mowa w § 2 regulaminu.
3. Przyjęcie dziecka do Klubu wiąże się z przedstawieniem zgody lekarza na jego
uczestnictwo w zajęciach sportowych o charakterze rekreacyjnym (zgodę może wydać lekarz
pediatra, nie dotyczy Zawodników Klubu UKŁF „Ochota”, którzy przy startach w zawodach
łyżwiarskich muszą dysponować badaniami sportowymi).
4. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest tożsame z akceptacją Regulaminu Klubu UKŁF
„Ochota” przez jego Rodziców/Opiekunów prawnych.
5. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd Klubu na piśmie przesłanym listem poleconym
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wiadomości
najpóźniej do 25 – go dnia każdego miesiąca z wyłączeniem poprzedzającego miesiąca, od
którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach. Decyzje o ponownym
przywróceniu dziecka do zajęć podejmuje Prezes Zarządu kierując się możliwościami
organizacyjnymi oraz ilością wolnych miejsc w grupach tematycznych. W przypadku
negatywnej decyzji o przywróceniu dziecka do zajęć o swojej decyzji Prezes jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować pozostałych członków Zarządu. Od decyzji Prezesa przysługuje
rodzicom lub opiekunom prawnym odwołanie w formie pisemnej skierowanej do Zarządu
UKŁF Ochota w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez Prezesa.
Opłata za ponowne przyjęcie dziecka do Klubu (wpisowe) wynosi 50 zł.
6. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust. 3 rodzic, (opiekun prawny)
zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych opłat określonych w § 2 do czasu
powiadomienia o rezygnacji z udziału dziecka w dalszych zajęciach.
7. Sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Klubu.
8. Jeśli rezygnacja uczestników z jednej grupy będzie na tyle duża, że składki członkowskie
pozostałych uczestników nie będą wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zajęć (koszt
najmu obiektu, koszt wynagrodzenia trenera) Zarząd Klubu zastrzega sobie możliwość
likwidacji grupy. Zarząd zobowiązuje się do przedstawienia pozostałym uczestnikom
możliwości skorzystania z zajęć w innym terminie, wymiarze.
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§2
1. Składki członkowskie od dziecka są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz
faktycznych obecności dziecka na zajęciach i są zależne od zajęć, z których dziecko korzysta:
a) Składka członkowska szkolenie podstawowe i zasadnicze (pływanie) - 170 zł/miesiąc,
b) Składka Klubowa szkolenie podstawowe grupy młodsze (łyżwiarstwo) - 110 zł/miesiąc, 180
zł/miesiąc, 230 zł/miesiąc (składka zależna od ilości zajęć),
c) Składka Klubowa szkolenie zasadnicze grupy starsze (łyżwiarstwo) – 450 zł/miesiąc i 590
zł/miesiąc (składka zależna od ilości zajęć).
2. Opłaty miesięczne wnoszone są na konto klubu z góry do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego zajęcia. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na
konto banku IV oddział P.K.O S.A ul. Grójecka 1/3 w Warszawie:
nr konta: 50 1240 1053 1111 0010 1929 6907.
4. W przypadku nie wniesienia opłaty do 5 dnia miesiąca, w którym trwają zajęcia, z
zastrzeżeniem § 1 pkt. 5 dziecko nie zostanie dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do
czasu uregulowania zaległości i okazania dowodu opłaty u trenera.
W przypadku zalegania z płatnościami składek powyżej 1 miesiąca decyzją Zarządu Klubu
Uczestnik wydalony z Klubu.
Ponowna możliwość uczestnictwa w zajęciach jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody
Trenera oraz Zarządu Klubu a także uregulowania zaległych składek członkowskich.
5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku
(akceptowany jest email) Zarząd Klubu może:
a) odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych,
b) zmniejszyć wysokość opłat,
c) całkowicie zwolnić z opłat.
6. Zarząd Klubu zastrzega możliwość nie zapisania Dziecka na zajęcia w kolejnym sezonie w
przypadku zalegania bądź nieterminowego wpłacania składek członkowskich w sezonach
poprzednich bez zgody Zarządu Klubu. Za nieterminowe płacenie składek członkowskich
uważa się wpłatę składek z co najmniej miesięcznym opóźnieniem. Za zgodę uznaje się email
lub pismo, które Zarząd Klubu przesłał Rodzicom/Opiekunom Prawnym w odpowiedzi na ich
prośbę o odroczenie, zmniejszenie płatności składek członkowskich.
7. W przypadku zalegania z płatnościami składek członkowskich powyżej 1 miesiąca Zarząd
Klubu będzie rozpoczynał procedurę windykacyjną wobec zalegających z wpłatami.
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§3
1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone będą w szczególności na:
a) wynajem obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć (np. lodowiska, pływalni, sali do
ćwiczeń, szatni),
b) wynagrodzenia trenerów,
c) zakup sprzętu sportowego,
d) opłaty statutowe w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego,
e) dofinansowanie udziału dzieci w zawodach,
f) dofinansowanie obozów sportowych
g) administracje Klubu.
2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach oraz wysokości dofinansowania
do obozów sportowych decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
§4
1. Uczestnik zajęć UKŁF „OCHOTA” zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie COS i OSiR Ochota oraz
na innych obiektach sportowych, w których prowadzone są zajęcia sportowe,
b) kulturalnego zachowania się na terenie COS i OSiR Ochota oraz poza nimi,
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich
pracowników pływalni i lodowiska oraz pozostałych osób,
d) kulturalnego zachowania się na zawodach łyżwiarskich,
e) wykonywania poleceń wydawanych przez trenera,
f) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
g) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie lodowiska, niecki basenu, sali
gimnastycznej (wyjście do łazienki, szatni itp.),
h) dbania o sprzęt sportowy;
i) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do jazdy na łyżwach, pływania, baletu,
j) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.
2. Uczestnik zajęć UKŁF „OCHOTA” powinien:
a) rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
b) brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
c) pomagać innym zawodnikom sekcji.
3. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających
obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
a) upomnienie,
b) upomnienie przy całej grupie,
c) upomnienie w obecności rodzica,
d) usunięcie zawodnika z zajęć,
e) nie zgłoszenie do zawodów.
4. Na wniosek pisemny trenera prowadzącego Zarząd Klubu może wyciągnąć konsekwencje
wobec uczestnika zajęć naruszającego obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
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a) zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu,
b) wydalenie z Klubu.
§5
Uczestnik zajęć Klubu UKŁF Ochota nie może:
a) samodzielnie bez wiedzy Trenera i Zarządu Klubu startować w Zawodach.
b) samodzielnie bez wiedzy Trenera i Zarządu Klubu korzystać z zajęć organizowanych przez
inne Kluby (w tym także konsultacji u osób nie zatrudnionych przez Klub UKŁF "Ochota").
c) działać na szkodę Klubu (dot. także działania Rodziców/Opiekunów Prawnych Dzieci i
Zawodników).
Za naruszenie § 5 Zarząd Klubu może wydalić Uczestnika z Klubu.

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 roku.
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