
 

 

REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU 

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej MKS Pogoń Szczecin 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Klub SGA MKS Pogoń Szczecin działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut.  

2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ul. B. Krzywoustego 8/2 w Szczecinie 

3. Warunkami przynależności do klubu są: 

− złożenie deklaracji członkowskiej, 

− dokonanie wpłaty wpisowej w wysokości minimum 40 zł,  

− opłacanie składek członkowskich,  

− uczestnictwo w zajęciach.  

4. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o swoją sprawność fizyczną oraz jej systematycznego 

podnoszenia. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze 

ogólnorozwojowym i specjalistycznym.  

5. Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez „Pogoń” Szczecin zobowiązany jest do wykonywania  

poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń, oraz przestrzegania ogólnych zasad 

bezpieczeństwa.  

6. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista oraz 

aktywny udział w zajęciach sportowych.  

7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest każdorazowe informowanie trenera przed przystąpieniem 

do wykonywania ćwiczeń o swojej chwilowej niedyspozycji, złym stanie zdrowia i innych ograniczeniach 

uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie ćwiczeń.  

8. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonania ćwiczenia, gdy uzna, że jest ono niebezpieczne 

dla jego stanu zdrowia. Odmowa musi być zgłoszona do trenera prowadzącego zajęcia. Trener ma prawo 

do późniejszego wyjaśnienia takiej odmowy z rodzicami/opiekunami dziecka.  

9. Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych muszą posiadać odpowiedni strój gimnastyczny, uzgodniony                

z trenerem, oraz wymagany sprzęt gimnastyczny w zależności od grupy zaawansowania.                                   

W szczególności dotyczy to posiadania ustalonego i obowiązującego stroju klubowego podczas udziału 

w zorganizowanych przez klub publicznych prezentacjach i uczestnictwa w zawodach.  

10. Brak właściwego stroju klubowego może być podstawą dla trenera o odsunięciu dziecka                                   

od reprezentowania Klubu, oraz o udziale w zajęciach/ prezentacjach/ zawodach.  

11. Na sali treningowej podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględnie konieczność zmiany obuwia                           

na napalcówki, skarpetki lub inne obuwie – pod warunkiem dopuszczenia ich przez trenera prowadzącego 

zajęcia.  

12. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są dbać o sprzęt sportowy znajdujący się w sali treningowej 

13. Członkowie Klubu, którzy pozyskają sponsora mają prawo do wykorzystania 50 % środków pozyskanych 

natomiast pozostała część środków będzie przeznaczona na działalność statutową Klubu. 


