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REGULAMIN SEKCJI TENISA STOŁOWEGO LUKS PANDA 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwanych dalej „Regulaminem”, obowiązuje 

wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych 

przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PANDA zwanego dalej „Klubem”.  

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni, którzy: 

- Złożyli pisemną deklarację przystąpienia do klubu podpisaną przez prawnych opiekunów w 

przypadku niepełnoletności, 

- Uzyskali zgodę Zarządu Klubu na przyjęcie do Klubu, 

- Uiścili opłatę wpisową (załącznik aktualnych opłat znajduje się na stronie Klubu – 

www.lukspanda.pl) 

- Udział w zajęciach jest dodatkowo płatny – obowiązuje comiesięczna składka członkowska 

(załącznik aktualnych opłat znajduje się na stronie Klubu – www.lukspanda.pl) 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych 

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie 

biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.  

2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

prowadzącego. 

3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność. 

4. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest sumienne i w sposób zdyscyplinowany dążyć do 

podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez wykonywanie poleceń instruktora.  

5. Każdy Uczestnik regularnie bierze udział w zajęciach treningowych oraz w wyznaczonych przez 

instruktora zawodach. 

6. Przed i po zajęciach wszyscy Uczestnicy mają obowiązek pomagać instruktorowi zbierać i 

przenosić sprzęt sportowy oraz dbać o stan sprzętu sportowego.  

7. Obowiązkiem Uczestnika jest coroczne wykupywanie koszulki klubowej ( informacje są zawsze 

podane na stronie klubowej) 
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8. Na zawodach oraz przy innych okazjach podanych przez trenera zawodnik musi mieć ubraną 

koszulkę klubową.  

9. Jeżeli ćwiczenia rozgrzewkowe przekraczają możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić ten 

fakt instruktorowi. 

10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien 

natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.  

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika 

wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych 

zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.  

12. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, 

życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i 

utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec 

niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, 

zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie 

przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy. 

13. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 

środków odurzających.  

14. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz 

miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on 

odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun 

prawny. 

15. Właściciel ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.  

16. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.  

III. Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych 

1. Rodzice i opiekunowie proszeni są o wcześniejsze powiadomienie trenera lub kierownika Klubu o 

każdej dłuższej absencji w zajęciach.  

2. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach rodzice i opiekunowie zobowiązują się 

osobiście, telefonicznie lub pisemnie o tym fakcie powiadomić Klub, najpóźniej do 25-go dnia 

poprzedzającego następny miesiąc. 
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3.  Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do wyrażania zgody na wyjazdy dziecka na mecze oraz 

udział w obozach i zawodach organizowanych przez Klub, a także tych w których Klub bierze 

udział.  

4. Rodzice i opiekunowie zapewniają lub pokrywają koszty związane z zapewnieniem transportu na 

treningi, mecze, turnieje i inne zawody oraz pokrywają koszty uczestniczenia Uczestnika w 

zawodach. 

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się finansować koszty ubioru i wyposażenia sportowego 

Uczestników w uzgodnionym zakresie, zgodnie z wytycznymi instruktora co do rodzaju, jakości, 

itp.  

6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu instruktora w obecności swoich 

dzieci i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy się zgłaszać osobiście 

do trenera lub kierownika drużyny.  

IV. Opłaty i składki członkowskie 

1. Opłata za uczestnictwo w zajęciach traktowana jest jako wpłata członkowska na rzecz Fundacji, a 

jej wysokość zależna jest od budżetu i środków finansowych pozyskiwanych przez Klub oraz od 

zobowiązań Klubu i ustalana jest przez Zarząd Klubu.  

2. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 50,00 zł. i należy ją uiszczać do 30-go dnia 

każdego miesiąca na konto bankowe lub u instruktora. Opłaty są niezmienne i obowiązują od 

września do czerwca włącznie. 

3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu wpłaty, na podstawie 

wniosku rodzica/opiekuna do Zarządu po wcześniejszym zaakceptowaniu wniosku przez Klub.  

4. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 30 dni 

usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub innym równoważnym dokumentem, dziecko jest 

zwolnienie z opłaty miesięcznej.  

5. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningach. 

6. Dziecko może być zwolnione z części lub całości opłaty miesięcznej po przedstawieniu przez 

rodziców/opiekunów stosownych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną. 

7. W ramach swojej działalności Klub pokrywa koszty i finansuje: 

- opłaty za wynajęcie obiektów, 

- zakup sprzętu sportowego oraz biurowego  
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- opłacenie sędziów, 

- opłacenie wszelkich opłat administracyjnych ustanowionych przez wszystkie Związki Sportowe, 

w których Klub jest zrzeszony, 

- opłacenie wszelkich opłat niezbędnych dla funkcjonowania LUKS PANDA  

V. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd Klubu. 

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Klub każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego 

nowej wersji na stronie internetowej. 


