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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona to działający na zasadach przewidzianych w „Ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach” , który prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

2. W niniejszym Regulaminie uczestnik zajęć sportowych jest dalej zwany jako “Zawodnik”. 
3. W niniejszym Regulaminie zajęcia sportowe definiuje się jako “treningi”, “mecze 

mistrzowskie”, “mecze sparingowe”, “turnieje” lub “obozy sportowe”. 

 

§ 2. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU 

1. Przystąpienie zawodnika do Klubu następuje po : 

- wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na  stronie 

https://koronawarszawa.pl/register/ 

- zaakceptowanie regulaminu, 

- wypełnieniu umowy na dany rok,  

- dostarczeniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub badań 

lekarskich. 

 

 

§ 3. ZAJĘCIA SPORTOWE 

1. W czasie zajęć Stowarzyszenie Klub Sportowy jako organizator zapewnia opiekę trenerską i 
infrastrukturę sportową. 

2. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Zawodnika w zajęciach jest posiadanie przez niego 
ważnych badań lekarskich lub oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

3. Treningi dla danej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu + dwa razy w miesiącu grupa 
rozgrywa spotkanie towarzyskie/turniej/mecz mistrzowski 

4. Zawodnicy powinni stawić się w miejscu odbywania treningu przynajmniej 5 minut przed 
jego rozpoczęciem, aby rozpocząć trening punktualnie. Spóźnienie Zawodnika może być 
podstawą do niewpuszczenia go na trening. 

5. Treningi odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 16 Zawodników. 
6. Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności Zawodników 

na zajęciach sportowych i innych sprawach dotyczących udziału Zawodników w zajęciach 
sportowych. 

§ 4. SKŁADKI I INNE 

1. Składka członkowska wynosi 160 PLN miesięcznie w okresie “wrzesień-czerwiec” i należy ją 
uiścić do 5 -go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Klubu. Składki 
członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłaty należy dokonać do 
5 września). 

2. Jeżeli członkami klubu jest rodzeństwo to składka członkowska za każde z nich wynosi po 130 
PLN miesięcznie. 
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3. Składka członkowska jest należnością za członkostwo w Stowarzyszeniu Klub Sportowy 
KORONA  (składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia sportowe, dlatego ilość treningów 
czy obecności na nich zawodnika nie ma wpływu na wysokość składki). 

4. W tytule przelewu na składkę członkowska należy wpisać: “Składka członkowska za: imię i 
nazwisko zawodnika, grupa, w którym trenuje oraz miesiąc, za który dokonywana jest 
wpłata. 

5. Na pisemną prośbę opiekunów prawnych Zawodnika Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o 
obniżeniu wysokości składki członkowskiej lub całkowicie ją znieść, w szczególności w 
uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji materialnej lub długotrwałych problemów 
zdrowotnych Zawodnika. 

6. Z tytułu m.in. udziału w turniejach, meczach sparingowych lub obozach sportowych mogą 
pojawić się dodatkowe opłaty, o których opiekunowie prawni Zawodników zostaną 
poinformowani w odpowiednim, wynikającym z klubowej praktyki terminie przed 
rozpoczęciem tych wydarzeń. 

7. Opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu sprzętu sportowego marki Keeza. 

§ 5. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego opiekunowie prawni Zawodników wyrażają 
zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodników i swojego własnego przez Klub jak i przez 
jego wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów zajęć sportowych bez 
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy lub bez konieczności uiszczenia 
na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu. 

2. Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć sportowych Klubu z utrwalonym wizerunkiem 
Zawodników lub ich opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i 
marketingowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, 
materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych, na co opiekunowie prawni Uczestnika 
również wyrażają zgodę. 

3. Wizerunek Zawodników lub ich opiekunów prawnych nie może być rozpowszechniany w 
zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi te osoby w negatywnym świetle. 

§ 6. WYSTĄPIENIE Z KLUBU 

1. Aby wystąpić z Klubu, Opiekun prawny Zawodnika musi złożyć pisemne oświadczenie, 
obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. 

2. Opiekun prawny Zawodnika musi uregulować wszelkie należności wynikające z 
dotychczasowego członkostwa Zawodnika w Klubie. 

 


