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REGULAMIN SEKCJI TENISA

UKS RAKIETĄ ZĄBKI oferuje swoim członkom szkolenia tenisowe, korzystanie z których
jest dobrowolne.
Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie członkowie UKS, którzy podpisali umowę
członkowską.
Koszty szkolenia określone są w umowie członkowskiej i zależą od rodzaju zajęć,
częstotliwości i czasu trwania zajęć .
Opłaty za koszty szkolenia uczestnik zobowiązany jest uiszczać terminowo zgodnie z
umową członkowską.
Opłaty można wnosić gotówką lub przelewem na
rachunek ....................................................................
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:
- przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się
zajęcia,
- przestrzegania zasad gry w tenisa,
- punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,
- stosowania się do poleceń instruktorów i trenerów, a także dbanie o porządek, sprzęt
sportowy, przybory i przyrządu należące do Klubu.
Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy i obuwie tenisowe.
Zajęcia odbywają się zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć.
UKS RAKIETĄ ZĄBKI nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przed
rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu
nie obliguje kadry UKS do opieki nad uczestnikiem do momentu rozpoczęcia zajęć lub
odebrania go przez rodzica lub opiekuna.
W trakcie trwania sezonu zawodnicy UKS RAKIETĄ ZĄBKI reprezentują Klub w zawodach
i turniejach tenisowych, organizowanych przez PZT, w których udział jest dobrowolny.
Zgłoszenia do zawodów indywidualnych wysyłane powinny być bezpośrednio przez
rodziców lub opiekunów prawnych zawodników.
Zgłoszenia do zawodów drużynowych wysyłane są przez Klub i koordynowane przez
kadrę szkoleniową.
Koszty udziału w zawodach i turniejach wyjazdowych koordynowanych przez kadrę
szkoleniową, ustalane są bezpośrednio przed zawodami i zależą od długości trwania i
miejsca turnieju, liczebności grupy.

ZAWODNICY UKS RAKIETĄ ZĄBKI mają prawo do:
a/ korzystania z obiektów, pomieszczeń i urządzeń klubowych,
b/ korzystania ze sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów należących do Klubu
c/ uczestniczenia w zawodach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
d/ wnoszenia uwag i propozycji do Zarządu, mających na celu usprawnienie
funkcjonowania Klubu,

OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW UKS:
a/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Klubu,
b/ terminowego opłacania składek członkowskich,
c/ przejawiania troski o majątek Klubu i powierzone mienie,
d/ utrzymania porządku w pomieszczeniach klubowych,
e/ w przypadku spowodowania szkód – naprawy lub wyrównania strat,
f/ kulturalnego zachowywania się na obiekcie oraz egzekwowanie takiego samego
zachowania od innych osób znajdujących się na obiekcie,

KARY:
Wobec osób, które nie będą przestrzegały postanowień regulaminu oraz nagminnie będą
je łamały, wyciągane będą konsekwencje w postaci upomnienia aż do pozbawienia praw
członka i usunięcia z Klubu.
Zarząd Klubu za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może nałożyć korzystającemu
z kortów karę czasowego zakazu korzystania z kortów lub rozwiązania umowy określonej
regulaminem członkowskim.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

