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REGULAMIN 

Miejskiego Klubu Sportowego „SKAWA” Wadowice 

 

§ 1. NAZEWNICTWO 

 Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące 
definicje:  

1. Klub – oznacza M.K.S. SKAWA WADOWICE.  

2. Rozgrywki – oznaczają wszystkie rodzaje współzawodnictwa organizowane lub 
współorganizowane przez klub, rozgrywki prowadzone przez Związki Sportowe za zgodą klubu jak 
również turnieje międzynarodowe oraz turnieje towarzyskie.  

3. Trener koordynator – oznacza trenera wyznaczonego przez Zarząd Klubu do koordynowania 
szkolenia w klubie.  

4. Zawodnik – oznacza uczestnika szkolenia sportowego organizowanego przez Klub, niezależnie 
od wieku i grupy zawodniczej. Zawodnik reprezentuje Klub podczas rozgrywek. 

5. Opiekun – oznacza rodzica/-ów, prawnego, opiekuna/ów reprezentującego Zawodnika Klubu.  

6. Regulamin – oznacza niniejszym regulamin klubu MKS „SKAWA” Wadowice.  

7. Składka członkowska – miesięczna opłata wyznaczona przez Klub, ponoszona przez Członka 

Klubu na cele statutowe.  

8. Sztab Szkoleniowy – oznacza cały personel szkoleniowy, techniczny oraz medyczny 
podlegający Prezesowi oraz Zarządowi Klubu.  

9. Deklaracja Członkowska - umowa pomiędzy Klubem a Opiekunem dotycząca m.in. 
uczestnictwa Zawodnika w zajęciach organizowanych przez Klub oraz obowiązku ponoszenia 
przez Opiekuna opłat z tytułu Składek członkowskich. 

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Do uczestniczenia w szkoleniu w klubie dopuszczony może zostać każdy w wieku od lat 4, który 
w opinii Sztabu Szkoleniowego pozytywnie przeszedł nabór lub selekcję. Decydujący głos należy 
do trenera prowadzącego rocznik, Trenera koordynatora i Zarządu klubu.  

2. Warunkiem udziału Zawodnika w zajęciach w Klubie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, 
potwierdzony przez Opiekuna (dokument OŚWIADCZENIE-O-STANIE-ZDROWIA dostępny na 
stronie internetowej Klubu - https://mksskawawadowice.pl/do-pobrania/).  
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3. Proces szkoleniowy prowadzony jest w Klubie w formie pozaszkolnej. Odpowiedzialność za 
doprowadzenie i odebranie Zawodników na zajęcia ponoszą Opiekunowie.  

4. Decyzją Sztabu Szkoleniowego, Zawodnik może zostać przeniesiony do innego zespołu w 
ramach Klubu. W przypadku rozbieżności stanowisk wewnątrz Sztabu Szkoleniowego decydujący 
głos ma Prezes Klubu. 

5. Szkolenie w Klubie rozpoczyna Zawodnik po podpisaniu/akceptacji przez Opiekuna:  

- deklaracji członkowskiej, zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunkowych, 

- oświadczenia o stanie zdrowia, 

- oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i wysokością składek członkowskich, 

- zaproszenia i używania aplikacji do zarządzania Klubem, 

- zgody na rejestrację Zawodnika w systemach zarządzania rozgrywkami oraz szkoleniem dla 

poszczególnych związków sportowych - dotyczy Zawodników zgłoszonych do rozgrywek.6. Klub 
upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych Zawodników oraz Opiekunów w zakresie 
niezbędnym do funkcjonowania Klubu w warunkach określonych przepisami prawa oraz 
wykorzystywania Ich wizerunku. 

§ 3. OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW 

1. Podstawowym obowiązkiem Zawodnika jest godne reprezentowanie Klubu podczas treningów, 
rozgrywek jak również w czasie pobytu w szkole i życiu codziennym. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestniczenia w treningach i Rozgrywkach. 

3. Zawodnik bezwzględnie wykonuje polecenia Sztabu Szkoleniowego. 

4. Zawodnik w czasie całego procesu szkoleniowego z szacunkiem traktuje personel Klubu, 
kolegów, Opiekunów, rywali oraz sędziów. 

5. Zawodnik dba o zdrowy i higieniczny tryb życia. 

6. Zawodnik dba o właściwe odżywianie. 

7. W treningach oraz Rozgrywkach brać udział mogą tylko Zawodnicy Klubu posiadający aktualne 
badania lekarskie uprawniające do gry (poświadczone przez lekarza medycyny sportowej lub 
lekarz pierwszego kontaktu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019r.). 

8. Zawodnicy zobowiązani są do punktualnej obecności, regularności i zaangażowania na 
treningach i w Rozgrywkach. 

9. Zawodnik obowiązkowo (z wyjątkiem przyczyn zdrowotnych) uczestniczy w zgrupowaniach i 
obozach sportowych organizowanych przez Klub oraz poszczególne związki sportowe. 



Miejski Klub Sportowy  

SKAWA Wadowice 
 

 
                                                                       ul. Błonie 2                                                tel.gsm+48 788 551 664   
Miejski Klub Sportowy                    34-100 Wadowice                       e-mail: mksskawa1907@wp.pl  
SKAWA WADOWICE                         NIP: 551-169-64-42                        www.mksskawawadowice.pl 
                                                                       KRS: 0000017792                      

10. Zawodnik zobowiązany jest do szanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności. 

11. Zawodnik oraz / lub ich Opiekunowie zobowiązani są bezwzględnie zgłaszać dolegliwości 
zdrowotne i kontuzje Sztabowi Szkoleniowemu. 

12. Sprzęt, który Zawodnik otrzymuje w ramach funkcjonowania Klubu, jest własnością Klubu i 
należy go szanować. Na wniosek Sztabu szkoleniowego sprzęt należy zwrócić lub w przypadku 
jego braku ponieść pełne koszty jego zakupu, 

- z wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu poniósł Opiekun. 

13. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa poza Klubem w tym Kadry Polski, Kadry Okręgów 
Sportowych, Kadry Podokręgu musi być zgłoszona trenerowi, który decyzję uczestnictwa i zgodę 
konsultuje z Trenerem koordynatorem i Zarządem klubu. 

14. Zawodnik bez zgody Zarządu Klubu ma całkowity zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek 
aktywności sportowej prowadzonej przez inne podmioty, w tym: treningi indywidualne, 
konsultacje, obozy i zgrupowania, gry kontrolne, szkolenia itp. pod rygorem nałożenia na 
Zawodnika kar przewidzianych Regulaminem. 

15. Za nieprzestrzeganie w/w postanowień Zawodnik dobrowolnie podda się karom nałożonym na 
Niego na podstawie postanowień Regulaminu. 
 

§ 4.PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKÓW ORAZ 
PEŁNOLETNICH ZAWODNIKÓW KLUBU 

1. Każdy Opiekun/Zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 
respektowania jego postanowień. 

2. Warunkiem rozpoczęcia przez Zawodnika szkolenia w Klubie jest podpisanie przez 
Opiekuna/Zawodnika dokumentacji wyszczególnionej w §2.5. 

3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikowi podstawowego jednolitego sprzętu 
obowiązującego w Klubie. 

4. Opiekun zobowiązuje się zapewnić dowóz i odbiór Zawodnika na zajęcia sportowe (treningi, 
mecze, turnieje) we własnym zakresie w wyznaczonych terminach i miejscach. 

5. Podczas zajęć treningowych Opiekunowie powinni pozostawać poza terenem obiektu lub 
przebywać w miejscach przeznaczonych dla kibiców. 

6. W trakcie zajęć treningowych i Rozgrywek Opiekunowie mogą kontaktować się z Zawodnikami 
Klubu jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

7. Podczas treningów i Rozgrywek Opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 
poleceń Sztabu Szkoleniowego. 
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8. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz 
palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek. 

9. Opiekunowie w trakcie zajęć treningowych jak też Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na płytę 
boiska oraz do szatni. 

10. W czasie Rozgrywek oraz treningów Opiekunowie/Zawodnicy powinni zachowywać się 
kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny 
przeciwnej oraz jej poszczególnych zawodników. 

11. Opiekunowie/Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych Klubu. 

12. Opiekunowie/Zawodnicy obowiązani są do uiszczania na rzecz Klubu miesięcznych Składek 
członkowskich, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 Regulaminu. 

§ 5.SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

1. Członkowie Klubu, zgodnie z zapisami statutu, zobowiązani są do regularnego opłacania 
miesięcznych składek członkowskich (do momentu złożenia pisemnej rezygnacji dokument 
REZYGNACJA-Z-CZŁONKOSTWA, https://mksskawawadowice.pl/do-pobrania/). 

2. Kwoty składki członkowskiej ustalane są uchwałą Zarządu Klubu. Aktualne informacje o 
składkach są dostępne na stronie internetowej klubu https://mksskawawadowice.pl/oplaty/. 

3. Składka członkowska opłacana jest przez Opiekunów z góry do 20 dnia każdego miesiąca, na 
konto wskazane przez Klub. 

4. W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna, przewlekłe choroby itp.) na wniosek 
Opiekunów i Trenera lub Trenera koordynatora można czasowo zawiesić lub obniżyć miesięczne 
Składki Członkowskie składając pisemny wniosek do Zarządu klubu. 

5. Zaleganie z wpłatą dwóch Składek członkowskich skutkuje skierowaniem do Opiekuna 
wezwania do zapłaty.  

6. Zaleganie z wpłatą trzech Składek członkowskich skutkuje: 

- brakiem możliwości udziału Zawodnika klubu w treningach i  Rozgrywkach. 

7. Zastosowanie trybu opisanego w pkt. 6 jest również możliwe w sytuacji, gdy wpłaty nie były 
terminowe i wskazują na uporczywe unikanie przez Opiekuna terminowych płatności. 

8. Opiekun zobowiązuje się do opłacania Składki członkowskiej za pomocą aplikacji zarządzającej 
Klubem. 

9. Składki członkowskie będą przeznaczane w całości na finansowanie działalności statutowej 
Klubu. 

10. W sytuacji, gdy Opiekun ma w Klubie więcej niż jedno dziecko (Zawodnika) zmianie ulegają 
wysokość składek: 
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- za pierwsze dziecko Opiekun ponosi pełną odpłatność składki – 100%,  

- za drugie dziecko i kolejne - 50 %, przy czym ulga naliczana jest na najmniejszą kwotę składki w 
danej sekcji sportowej 

Przykład: 

Piłka nożna składka 150 zł. 

Siatkówka składka 80 zł. 

Opiekun uiszcza opłatę 150 zł. plus 50% składki z siatkówki 40 zł. – w sumie 190 zł. 

11. Zawodnicy pełnoletni lub reprezentujący Klub w drużynach seniorskich podlegają dobrowolnej 
składce członkowskiej. 


