
REGULAMIN CZŁONKOSTWA W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM 80 WARSZAWA- 
PIŁKA NOŻNA 

 

1. Wpłata składki miesięcznej dokonuje się na konto 

klubu, 

MBANK: 43 1140 2004 0000 3102 8160 8776 

w tytule wpisujemy: 

imię i nazwisko dziecka, badminton oraz „składka członkowska za miesiąc”, np. Jan 

Kowalski, piłka nożna, składka członkowska za wrzesień 2022r.; 

 
2. Termin wpłat do 10-tego dnia za miesiąc bieżący (np. do 10 września za wrzesień-

opłata dotyczy 10 miesięcy z wyłączeniem-lipiec,sierpień); 

 
3. Składka członkowska za osobę wynosi  

 
a)   Grupa piłka nożna ( trenujący 2 razy w tygodniu ) 165 zł  bez względu na ilość obecności 

dziecka na treningu w danym miesiącu 

b) Grupa piłka nożna ( trenujący 1 razy w tygodniu ) 125 zł  bez względu na ilość obecności dziecka 
na treningu w danym miesiącu. 

 

4. Zniżka rodzinna – (w przypadku zapisania rodzeństwa na te same zajęcia), zniżka za każde 

kolejne dziecko wynosi - 30 zł, składka członkowska jest opłatą za członkostwo w Uczniowskim 

Klubie Sportowym 80 Warszawa, a nie opłatą za zajęcia.  

 
5. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki. W 

przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do nie 
wpuszczenia zawodnika/dziecka na trening,  
 
6. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu; 

 
7. Zawodnik zobowiązany jest do: 

a. kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie obiektu 

b. koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników 

c. bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć 

d. zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych 

 
8. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z oficjalnym przyjęciem 

dziecka do UKS 80 WARSZAWA i objęciem go autorskim programem szkoleniowym, 

deklarację należy wypełnić i złożyć opiekunowi grupy na zajęciach treningowych(termin: kolejne 

zajęcia po otrzymaniu regulaminu); 

 
9. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu hal/boiska, oraz zasad 

organizacyjnych obowiązujących w UKS 80 WARSZAWA (szczegółowych informacji udziela 

trener); 

 
10. Informacje dotyczące działalności UKS 80 WARSZAWA 

ukazują się na stronie: www.facebook.com/uks80; 

 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prosimy o bezzwłoczny kontakt z 

UKS 80 WARSZAWA. 

 

 

http://www.facebook.com/uks80%3B

