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REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „AKADEMIA KOSZYKÓWKI w Poznaniu”
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu Sportowego „Akademia Koszykówki” na podstawie § 27
ust. 6
Niniejszy Regulamin zasądzony został od 24.02.2014 roku.
Niniejszy Regulamin ustala:
I. cele i zasady działania Klubu Sportowego „Akademia Koszykówki”, zwanego dalej: Klubem;
II. zasady obowiązujące członków Klubu (zwanych też dalej: Zawodnikami) w zakresie: uczestnictwa w
treningach używania sprzętu klubowego, uiszczania opłat na rzecz klubu oraz stosunku do Klubu oraz
do osób trzecich w sprawach wynikających ze swojej przynależności do klubu.
I. Cele i zasady działania Klubu:
1. Klub prowadzi zajęcia zgodnie z planem rozwoju klubu.
2. Klub zapewnia opiekę pedagogiczno-instruktorską w trakcie trwania zajęć, obozów i półkolonii
3. Klub czyni starania w kierunku rozwijania sprawności ogólnej, fizycznej oraz motorycznej swoich
członków oraz zapewnia im motywacje do lepszego trenowania.
4. Klub czyni starania w kierunku:
a) pozyskiwania sponsorów;
b) ujednolicenia sprzętu sportowego-klubowego (koszulki itd.)
c) zapewnienia opieki fizjoterapeutycznej;
II. Zasady obowiązujące członków Klubu:
1.Treningi:
a)Zawodnik zna i przestrzega Regulaminu.
b)Zawodnik ma obowiązek przychodzić punktualnie na trening, w czystym i zadbanym stroju sportowym
wraz ze zmiennym obuwiem.
c)Zawodnik uczestniczący w treningu angażuje się w 100% i nie przeszkadza innym współćwiczącym
oraz odnosi się z należytym szacunkiem wobec trenerów prowadzących zajęcia.
2. Opłaty:
a) Miesięczna opłata członkowska wynosi 80 zł, płatna do 10 dnia każdego rozpoczętego miesiąca.
Kwota powinna wpływać na konto Klubu o numerze: 64 1050 1520 1000 0090 3033 1269. Osoba nie
uiszczająca opłaty nie korzysta z przywilejów członka klubu (to znaczy osoba taka nie może
uczestniczyć w zajęciach i imprezach integracyjnych, jak również otrzymywać koszulek, gadżetów
klubowych itp.).

W przypadku braku terminowego opłacenia składki opiekun zostanie wezwany do jej zapłaty przez
skarbnika klubu.
b) W przypadku wcześniejszego zobowiązania się (tj. przed oddaniem deklaracji), do uczęszczania
tylko na jeden trening w tygodniu - miesięczna opłata wynosi 50 zł z możliwością wykorzystania jednego
dodatkowego treningu w sezonie, opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca
c) Zniżki przewidziane są dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej lub dla zawodników uczęszczających na
zajęcia z rodzeństwem nie zależnie od grupy wiekowej do której są wpisani. Obniżka ceny dotyczy tylko
dzieci które uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu ( informacje dotyczące kwoty dostępne u
trenera prowadzącego zajęcia )
d) Opłata za zajęcia lub półkolonie wpłacana na konto powinna być opisana w tytule: imieniem i
nazwiskiem dziecka, miesiącem za który płacimy, lokalizacją zajęć oraz grupą wiekową.
3.Stosunek do klubu oraz osób trzecich:
a) W przypadku uczestnictwa w zajęciach, obozach, półkoloniach oraz imprezach organizowanych
przez Klub w charakterze zawodnika Klubu, zawodnik godzi się na medialne (w radiu, prasie, telewizji,
internecie czy w jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne (w
dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także
w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, wyrażenia czy cytatu) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w
stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu.
b)Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu sportowego oraz
środowiska koszykówki.
c)Członek Klubu godnie reprezentuje / promuje Klub w swoim otoczeniu (wśród przyjaciół, w szkole, na
ulicy, „podwórku”, na zawodach, wyjazdach, itp.).
d)Członek Klubu uczestniczy w pokazach koszykówki organizowanych przez Klub.
e)Członek Klubu prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia
Oznajmiam, że zapoznałem się z regulaminem klubu i akceptuje go.
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