
Regulamin zajęć sportowych prowadzonych przez                            
Uczniowski Klub Sportowy Młodzik 

Regulamin dotyczy zajęć sportowych organizowanych przez  

Uczniowski Klub Sportowy Młodzik  -lekkoatletyka . 

1. Celem zajęć jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i 
psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych. 

2. W zajęciach sportowych organizowanych przez UKS Młodzik  mogą brać udział tylko członkowie klubu 
po wypełnieniu deklaracji i wyrażeniu zgody przez  opiekunów prawnych.  

3. Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych członków, którzy przedstawili oświadczenie rodziców lub 
prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.   

4. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.  
5. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów uczniów 

uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem. 
6. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną 

odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora 
zajęć, organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć 
wypadki.  

7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera/instruktora 
przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym 
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie 
ćwiczeń.  

8. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera/instruktora dotyczących 
zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań jak i 
przestrzegania regulaminów obiektów na których prowadzone są zajęcia. 

9. Uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek posiadać strój sportowy , który umożliwi mu udział w zajęciach 
( koszulka, spodenki obuwie sportowe) 

10.  Klub i trenerzy/instruktorzy  prowadzący zajęcia sportowe nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu 
wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez Klub zgodnie z wszelkimi zasadami 
sportowymi.  

11.  Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o 
jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest 
równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.  

12. Wskazane aby dziecko odbyło raz na sześć miesięcy badania specjalistyczne (sportowe) u lekarza 
medycyny sportowej, który wyda stosowne orzeczenie lekarskie o przeciwskazaniu lub braku 
przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych. 

     Uczestnik  zajęć ma prawo do: 

1. Udziału w zajęciach,  
2. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt  i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie ćwiczeń. 
3. Pomocy trenera/instruktora w realizacji programu  zajęć.  

Uczestnik zajęć ma obowiązek: 

1. Uczestniczyć w realizacji programu zajęć.  
2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku. 
3. Stosować się do poleceń trenera/instruktora prowadzącego zajęcia.  
4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego. 
5. Dbać o mienie . 
6. Przestrzegać obowiązujących regulaminów  obiektów  na których prowadzone są zajęcia. 

 


