
 

REGULAMIN  

LKS SPARTA LUBLINIEC 

 
 

 
§1 Zasady ogólne 

 

1. Zawodnikiem LKS Sparta Lubliniec, zwany dalej Klubem, może zostać dziecko, które 

ukończyło 4 lata. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe czy mecze mistrzowskie mają 

charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci 

z wyżej wymienionych zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.  

 

2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po zapoznaniu się, akceptacji oraz podpisaniu 

regulaminu Klubu przez rodzica/opiekuna.  

 

3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach, zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszego regulaminu.  

 

4. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne 

badania lekarskie i komplet dokumentów wypełnionych przez rodziców/opiekunów. 

Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do biura LKS Sparta Lubliniec bądź trenera 

prowadzącego grupę.  

 

5. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy 

należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.  

 

 

§2 Obowiązki zawodnika 

 

1. Zawodnik LKS Sparta Lubliniec zobowiązuje się:  

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu 

codziennym oraz odznaczać się wysoką kulturą osobistą,  

b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są 

ochraniacze na kości goleni, na trening przynosić korki oraz buty halowe,  

c) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia oraz skupiać się 

na wykonywanych ćwiczeniach.  

 

2. Zawodnicy zobowiązani są stawić się w szatni punktualnie wraz z godziną ustaloną 

wcześniej przez trenera. Wszelkie spóźnienia i ewentualne ich konsekwencje rozpatrywać 

będzie trener drużyny.  

 

3. Trenerowi drużyny należy zgłaszać każdą potrzebę opuszczenia płyty boiska oraz 

występujące w trakcie treningu dolegliwości zdrowotne.  

 

 

 

 

 



§3 Reprezentacja Klubu 

 

1. Poprzez reprezentację Klubu rozumie się udział w wydarzeniach sportowych, tj. 

meczach, turniejach itp., organizowanych przez LKS Sparta Lubliniec oraz innych, 

w których Klub bierze udział.  

 

2. Podstawą do reprezentacji jest regularna obecność, a także zaangażowanie na 

treningach. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 

treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry.  

 

3. Reprezentacja Klubu powinna być traktowane przez zawodnika jako nagroda. O liście 

zawodników powoływanych do udziału w wydarzeniach sportowych decyduje tylko 

i wyłącznie trener grupy.  

 

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być 

obecny na wydarzeniach sportowych. Nieobecność zawodnika bez poinformowania trenera 

traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, z którego 

zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.  

 

 

§4 Opłaty członkowskie 

 

1. Składka członkowska jest wkładem w rozwój klubu, a nie zapłatą za zajęcia. Jej 

wysokość wynosi 120 zł (Klub zastrzega sobie możliwość ustalenia wysokości składki 

członkowskiej w trakcie trwania sezonu). Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

terminowej wpłaty składki do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

 

Konto bankowe LKS Sparta Lubliniec - Wpłaty za treningi oraz obozy szkoleniowe prosimy 

dokonywać na numer konta  

21 1050 1142 1000 0024 3222 5262 

Dane do wpłaty:  

LKS Sparta Lubliniec  

42-700 Lubliniec, ul. Edyty Stein 6  

Tytułem:  

Imię nazwisko miesiąc grupa – np. Jan Kowalski styczeń żak zielony 

  

2. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. 

W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas 

absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie i zostanie zgłoszona 

z odpowiednim wyprzedzeniem do klubu drogą mailową to rodzic może zostać zwolniony 

z opłaty składki.  

 

3. Absencje zawodnika wynikające z innych powodów niż wymienione w pkt 2, w tym 

związane z okresem ferii bądź wakacji nie wpływają na zniesienie czy obniżenie opłat 

z tytułu należnych składek.  

 

4. Jeśli w ramy Klubu wchodzi rodzeństwo istnieje możliwość obniżenia składki 

członkowskiej. W zaistniałej sytuacji rodzice/opiekunowie mogą zgłosić się do trenera 

danej grupy, skontaktować się z Klubem drogą mailową bądź załatwić sprawę w biurze.  

 

5. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach wynikających z zaistnienia trudnej 

sytuacji osobistej na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość zmniejszenia 

wysokości składki lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z trenerem i akceptacji Zarządu.  

 

 



6. W sytuacji nieuiszczenia opłaty za okres do 3 miesięcy, następujących kolejno po sobie, 

bez wcześniejszego poinformowania o możliwości zaistnienia takiego zdarzenia w związku 

z sytuacją, a o której mowa w pkt. 2, skutkować będzie odsunięciem od treningów oraz 

innych wydarzeń sportowych, o czym powiadomieni zostaną rodzi-ce/opiekunowie 

zawodnika.  

 

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego o każdej 

nieobecności dziecka na treningu.  

 

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest do poinformowania trenera grupy oraz wypełnienia i dostarczenia do 

klubu osobiście bądź drogą elektroniczną rezygnacji z udziału w zajęciach dostępnej na 

stronie klubu.  

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Klub zastrzega sobie zmiany w regulaminie z wcześniejszym uprzedzeniem 

rodziców/opiekunów zawodnika.  

 

2. Każdy transfer zawodnika LKS Sparta Lubliniec do innego klubu należy omówić 

z trenerem oraz Zarządem. Klub może ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego lub 

sprzętowego za wyszkolenie zawodnika.  

 

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo 

i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.  

 

4. Wszystkie obowiązkowe załączniki do regulaminu:  

a) oświadczenie o danych osobowych,  

b) indywidualna karta informacyjna,  

c) komplet zgód rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

 

Podpis zawodnika  

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe  

E-mail: klub@spartalubliniec.pl  
Adres: ul. Edyty Stein 6, 42-700 Lubliniec 


