Uczniowski Klub Sportowy „Hubal”
ul. Pietrasze 29, 15-131 BIAŁYSTOK
tel/fax (85) 67 50 451, 67 52 329, e-mail: hubal32@poczta.fm

Białystok, dnia ............20.......r.
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
- dla ucznia (do 18 lat) – ucznia - rodzica – nauczyciela – sympatyka
(niepotrzebne skreślić)
Ja, niżej podpisany(a) ………..…………………………………………………………………
proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego HUBAL Białystok.
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego
uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu, a w tym do
płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Klubu zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (DU 2002 nr 101, poz. 926 ze
zmianami)
…………………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

Dane osobowe
1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………….

2. Data i miejsce urodzenia

……………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania

……………………………………………………………………….

4. Nr telefonu / e-mail

……………………………………………………………………….

5. Szkoła i adres

……………………………………………………………………….

6. Numer PESEL

.................................................................................................

______________________________________________________________________________

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych
Oświadczam, że znam i akceptuje Regulamin zajęć sportowych prowadzonych przez UKS
Hubal Białystok. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka jako członka Klubu w tych zajęciach
sportowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………………...
Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Uchwałą Zarządu Klubu
z dnia……………………………….
Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu
……………………………………….
(data i podpis Prezesa)

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ UKS HUBAL BIAŁYSTOK
od dnia 1.01.2010r.
1. Przez pojęcie „zajęcia sportowe” rozumie się: zajęcia treningowe, konsultacje
startowe, zgrupowania szkoleniowe, zawody sportowe.
2. Zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku, a w konsekwencji z zawartą
umową pomiędzy UKS Hubal Białystok a Szkołą Podstawową Nr 32 w Białymstoku z
dnia 25.02.2000r. w sprawie tworzenia klas sportowych o profilu badmintonowonarciarskim oraz postanowieniami Walnego Zebrania Delegatów Klubu 22.09.2009r.,
jednym z warunków wspierania danej klasy sportowej przez klub jest uregulowanie
członkostwa w stowarzyszeniu zarówno uczniów jak i nauczycieli pracujących w
klasie. W związku z powyższym ustala się, co następuje:
a) Nauczycielowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje zgodnie z
obowiązującymi przepisami można powierzyć realizację zadania w klasie
sportowej tylko wtedy, gdy uzyska rekomendację stosownego stowarzyszenia
sportowego. W wyjątkowych przypadkach (np. obniżone kwalifikacje, ale
posiadający inne sportowe atuty) dyrektor szkoły może odstąpić od tego
wymogu.
b) Uczeń zakwalifikowany do klasy sportowej wypełnia deklarację członkostwa
w klubie sportowym, a w momencie wypełnienia wymogów licencyjnych
polskiego związku sportowego, dodatkowo podpisuje z klubem wymagane
dokumenty.
c) Zgodnie ze Statutem § 11 rozdział III oraz Uchwałą Walnego Zebrania
Delegatów UKS Hubal Białystok z dnia 22.09.2009r., każdy członek klubu
opłaca składkę w wysokości 40 złotych w zamian za dodatkowe, poza szkołą,
ubezpieczenie.
d) Zgodnie ze Statutem i uchwałami władz klubowych, poszczególne sekcje mają
prawo ustalenia dodatkowych składek, które w 100% są do ich dyspozycji. Z
dniem 1.09.2012r. w sekcji badmintonowej składka miesięczna wynosi 20
złotych.
e) Z dniem 1.09.2012r. z zajęć sportowych prowadzonych przez klub mogą
korzystać tylko członkowie klubu w formie nieodpłatnej, tzn. członek klubu
także nie płaci za trenera i obiekty. Członkowie klubu też mają prawo do
uczestnictwa w zawodach sportowych, konsultacjach sportowych,
zgrupowaniach szkoleniowych z dopuszczeniem możliwości częściowych
dopłat do kosztów pobytu.
f) Interpretacja niniejszego regulaminu jest w gestii Zarządu Klubu.
Zarząd UKS Hubal Białystok

