
 

REGULAMIN 
UKS „NET” OŻARÓW MAZOWIECKI 

1. Do UKS „NET” mogą należeć wszystkie osoby uczące się, które nie ukończyły 18 
roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz ich 
rodzice, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez 
Zarząd Klubu. 

2. Po złożeniu pisemnej deklaracji, dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 30 PLN 
osoba staje się prawnym członkiem stowarzyszenia. 

3. Uczestnik zajęć sportowych organizowanych przez UKS „NET” zobowiązany jest do 
wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń. 

4. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie instruktora przed 
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej 
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie 
ćwiczeń. 

5. Każdy uczestnik zajęć sportowych ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania 
ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za 
niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 

6. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział 
w zajęciach sportowych. 

7. Za każdym razem przy pobieraniu sprzętu sportowego uczestnik zajęć ma obowiązek 
sprawdzić czy sprzęt jest technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb i 
umiejętności. W przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub nieprzydatności 
uczestnik zwraca sprzęt oraz zawiadamia o zaistniałym fakcie trenera. Uczestnik 
zajęć ma prawo do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad. W przypadku nie 
zgłoszenia żądania zamiany wadliwego sprzętu lub jego dalszego używania, 
organizator zajęć oraz trener prowadzący są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności 
za skutki powstałe w wyniku korzystania z niesprawnego sprzętu. 

8. UKS „NET” jako organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
następstwa powstałe u uczestnika w wyniku naruszeniu zdrowia i życia wynikające z 
uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z 
wszelkimi zasadami sportowymi. 

9. Za łamanie regulaminu obowiązują następujące kary stosowane w zależności od 
wykroczenia: upomnienie słowne, wykluczenie z zajęć sportowych, powiadomienie 
rodziców, powiadomienie szkoły, usunięcie z Klubu UKS „NET”. 

10. Członek Klubu zobowiązany jest do opłacania miesięcznej składki w wysokości 25 
PLN. (razy 12 miesięcy) 

11. Przynależność do Klubu uprawnia do korzystania z możliwych zniżek leżących w 
kompetencji stowarzyszenia. (np. wpisowe na turniejach) 

12. Opłaty wnosimy się do 5 danego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
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13. Osoba chorująca krócej niż 3 tygodnie, ponosi pełną, miesięczną odpłatność za 
zajęcia z możliwością odpracowania tych zajęć z inną grupą, do końca roku 
szkolnego. 

14. Osoba chorująca dłużej niż 3 tygodnie, nie ponosi opłaty za okres, w którym nie 
trenowała. 

15. Osoba rezygnująca z zajęć, zobowiązana jest do poinformowania o tym trenera z 
min. 1 miesięcznym wyprzedzeniem. 

16. Warunkiem przyjęcia do UKS „NET jest złożenie deklaracji członkowskiej, 
zapoznanie się ze statutem UKS „NET” oraz zaakceptowanie niniejszego 
regulaminu. (statut, regulamin oraz inne dokumenty są dostępne w internecie pod 
adresem: www.tenis-ozarowmaz.pl) 

 
Akceptuję niniejszy regulamin UKS „NET” 

 
.................................................................... 

(czytelny podpis) 
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