
REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
 

 

1. Definicje 

o SL SALOS RP – Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jastrzębiu – Zdroju. 

o Organizator – Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jastrzębiu – Zdroju. 

o Uczestnik – dziecko/osoba dorosła uczęszczające na zajęcia sportowe 

organizowane przez Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jastrzębiu – Zdroju. 

2. Postanowienia ogólne 

o Niniejszy Regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach 

sportowych SL SALOS RP. 

o Uczestnikiem zajęć sportowych może zostać każde dziecko szkoły 

podstawowej, ponadpodstawowej lub osoba dorosła. 

o Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji 

członkostwa Klubie Sportowym w  przez przedstawiciela ustawowego i 

opłaceniu składki członkowskiej. 

o Zajęcia SL SALOS RP odbywają się w trybie grupowym. 

o Warunkiem uczestnictwa w zajęciach SL SALOS RP jest brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. 

Uczestnik zajęć SL SALOS RP jest zobowiązany do przedstawienia 

trenerowi stosownego oświadczenia przedstawiciela ustawowego pod 

rygorem niedopuszczenia do zajęć. 

o Odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z zajęć ponoszą 

przedstawiciele ustawowi dzieci. 

o Zajęcia odbywają się w trakcie roku szkolnego raz w tygodniu od 60 – 90 

minut. 

3. Prawa i obowiązki uczestnika SL SALOS RP 

o W zajęciach mogą brać udział tylko osoby bez przeciwwskazań do 

uprawiania sportu. 

o Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez SL SALOS RP należy 

posiadać zgodę przedstawicieli ustawowych i opłacić składkę członkowską. 

o Uczestnik SL SALOS RP zobowiązuje się godnie reprezentować drużynę w 

trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Uczestnik powinien 

szanować innych zawodników, zarówno w drużynie własnej, jak i drużynie 

przeciwnika oraz przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania. 



o Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie 

problemy należy zgłaszać instruktorowi/trenerowi osobiście lub w obecności 

zespołu. 

o Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy. 

o Uczestnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a 

instruktor/trener prowadzący zajęcia ma obowiązek zrobić co może, aby 

udzielić pomocy. 

4. Prawa i obowiązki przedstawicieli ustawowych uczestnika SL SALOS RP 

o Każdy przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do zapoznania się z 

Regulaminem zajęć sportowych SL SALOS RP. 

o Zgłoszenie dziecka do zajęć sportowych SL SALOS RP oznacza akceptację 

praw i obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie i stosowania się 

do jego ustaleń. 

o Przedstawiciele ustawowi zobowiązują się do złożenia oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestniczenia w zajęciach SL 

SALOS RP oraz do informowania instruktora/trenera prowadzącego o 

wszelkich zmianach o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiających jego 

uczestnictwo w zajęciach. 

o Przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka w celach związanych z członkostwem w SL SALOS RP. 

o Przedstawiciele ustawowi wyrażają w imieniu dziecka zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją 

działalności SL SALOS RP. 

o Przedstawiciele ustawowi mają prawo zgłaszać się indywidualnie ze 

wszystkimi problemami i wątpliwościami do instruktora/trenera 

prowadzącego lub koordynatora projektu. 

5. Postanowienia końcowe 

o Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach sportowych, zobowiązany jest 

do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

o SL SALOS RP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

Regulaminie. 

o Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r. 
 

 


