Regulamin Klubu
UKS SPARTA VOLLEYBALL KRAKÓW
1. UKS SPARTA VOLLEYBALL KRAKÓW prowadzi szkolenie siatkarskie dzieci i młodzieży, oraz
startuje w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Klub zaprasza
dzieci i młodzieży z odpowiednimi warunkami fizycznymi do uprawiania piłki siatkowej.
Zawodnicy i zawodniczki trenujące w Klubie powinni mieć świadomość, że muszą zapracować
na swoje miejsce w drużynie poprzez systematyczne ćwiczenie na zajęciach treningowych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
2. Zasady wstąpienia dziecka w poczet członków sekcji UKS SPARTA VOLLEYBALL KRAKÓW:
 Dostarczenie deklaracji członkowskiej Klubu wypełnionej przez rodzica/prawnego
opiekuna.
 Aktualne badania lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania piłki siatkowej,
wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 Opłacenie składki członkowskiej w sezonie 2017/2018 w wysokości 50zł miesięcznie
przez 10 miesięcy .
 Pozytywna decyzja Trenera prowadzącego o przyjęciu do grupy treningowej.
3. Zasady Szkolenia:
 Celem szkolenia sportowego jest wychowanie przyszłych finalistów mistrzostw Polski
oraz reprezentanów kraju.
 Klub zaprasza do szkolenia przede wszystkim dzieci z predyspozycjami wzrostwymi
oraz dobrą sprawnością ogólną.
 Pozytwna kwalifikacja do grupy treningowej wiąże się z systematycznym
uczęszczaniem na zajęcia oraz z obowiązkowymi wyjazdami na turnieje, mecze,
obozy.
 Umiejętność pracy w grupie zawodnika, jest warunkiem koniecznym do w sytemie
szkolenia z zakresu piłki siatkowej. Praca jednostki na sukces całej grupy.
 Trener oraz zarząd Klubu mają prawo do decyzji usunięcia zwodnika z sekcji.
Rezygnacja bądź rozwiązanie przynależności do Klubu UKS SPARTA VOLLEYBALL
KRAKÓW przebiega zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
4. Opłaty :
 Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości obecności dziecka na zajęciach.
 Składka członkowska jest opłacana do 10 –tego każdego miesiąca na konto Klubu, w
tytule przelewu Imię i Nazwisko zawodnika, oraz rok urodzenia.
 Nr Konta 23 1090 2590 0000 0001 3544 1362
 Wyjazdy na turnieje towarzyskie krajowe i zagraniczne są finasowne przez rodziców
zawodników.
 Wyjazdy na obozy sportowe są finasnowane przez rodziców.
 Brak opłaty składki członkowskiej może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.
5. Składki członkowskie są przeznaczone na :
 Działaność statutową Klubu.










Wynajęcie obiektów treningowych.
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć.
Opłaty licencyjne zawodników.
Opłaty licencyjne zgłoszonych zespołów do rozgrywek w każdym sezonie.
Opłaty biurowe, księgowe administracyjne Klubu.
Opłaty delegacyjne sędziów.
Promocję Klubu.
Wynagrodzenie Trenerów.

