
Uchwała Nr 1 

Walnego Zebrania Członków UKS RAKIETĄ ZĄBKI  

z dnia 31.08.2020r. 

 

w sprawie: 

- przyjęcia wysokości składek członkowskich na sezon 2020/2021 

- uchwalenia regulaminu sekcji tenisowej 

 

Na podstawie Statutu UKS RAKIETĄ ZĄBKI Walne Zebranie Członków 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia w wysokości: 

120 zł – rocznie : 

do 30.09.2020r. – sezon zimowy – 60 zł 

do 28.02.2020r. – sezon letni – 60 zł 

 

§ 2 

2. Składki należy wpłacać na konto bankowe UKS 22 1160 2202 0000 0003 

5920 4891 lub gotówką w kasie Klubu. 

W przypadku przystąpienia w trakcie sezonu, termin płatności wynosi 14 dni od 

daty przystąpienia. 

 

§ 3 

3. Uchwala się regulamin sekcji tenisowej członków UKS RAKIETĄ ZĄBKI 

 

§ 4 

4. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uchwała Nr 2 

Walnego Zebrania Członków UKS RAKIETĄ ZĄBKI 

z dnia 31.08.2020r. 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA UKS RAKIETĄ ZĄBKI 

 

Członkiem Klubu Tenisowego UKS Rakietą Ząbki może zostać każda osoba, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawncyh, która wypełniła deklarację 
przystąpienia do UKS, uzyskała pozytywną rekomendację Zarządu Klubu i opłaciła 
składkę członkowską.  

Każdy nowy członek Klubu powinien dostarczyć jedną fotografię w celu wyrobienia 
legitymacji członkowskiej. Koszt wyrobienia legitymacji ponosi UKS. 

Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Klubu za zgodą rodziców bądź 
opiekunów prawnych. 

Dokumentem legitymującym członkostwo jest imienna karta członkowska. 

Posiadacz karty członkowskiej Klubu Tenisowego Rakietą Ząbki może z niej 
korzystać jedynie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną 
osobę. 

Warunkiem członkostwa jest opłacenie składki w wysokości 120 zł /rok. 

Członkowie UKS zobowiązani są opłacać składki członkowskie w terminie: 

do 30.09.2020 – semestr zimowy 

do 28.02.2020 – sezon letni 

lub bezpośrednio w chwili przystąpinia do UKS. 

Składkę członkowską należy wpłacać na konto UKS lub gotówką w kasie Klubu. W 
przypadku przystąpienia do Klubu w trakcie sezonu, termin płatności składki wynosi 
14 od daty przystąpienia. 

W ramach przynależności do Klubu Tenisowego UKS RAKIETĄ ZĄBKI 
członkowie uzyskują: 

• imienną Kartę Członkowską 

• zniżki członkowskie na wynajem kortów 

• żniżki na turnieje orgazniowane przez Klub 

• żniżki na wyjazdy organizowane przez Klub 

• darmowe korzystanie ze sprzętu klubowego (rakiety, piłki) 

• 5% rabatu na zakup sprzętu i akcesoriów tenisowych w naszym Klubie 

• dostęp do aktualnych promocji Klubu zamieszczonych na stronie internetowej i 
mediach społecznościowych 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 



Uchwała Nr 3 

Walnego Zebrania Członków UKS RAKIETĄ ZĄBKI 

z dnia 31.08.2020r. 

 

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. 

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 przyrządy należące do Klubu. 

Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy i obuwie tenisowe. 

Zajęcia odbywają się zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć. 

UKS RAKIETĄ ZĄBKI nie opdpowiada 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 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, liczebność 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/ przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Klubu, 

b/ terminowego opłacania składek członkowskich, 

c/  przejawiania troski o majątek Klubu i powierzne mienie, 

d/ utrzymania porządku w pomieszczeniach klubowych, 

e/ w przypadku spowodowania szkód – naprawy lub wyrównania strat, 

f/ kulturalnego zachowywania się na obiekcie oraz egzekowania 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.  


