
REGULAMIN STOWARZYSZENIA „LIDER WILANÓW” 
 

Postanowienia ogólne 

1. Przystąpienie do Stowarzyszenia „LIDER WILANÓW” dalej zwanego STOWARZYSZENIEM związane jest z podpisaniem regulaminu i deklaracji 

członkowskiej oraz dokonaniem opłaty członkowskiej w wysokości 30zł/rocznie przed przystąpieniem do zajęć. 

2. Zajęcia w stowarzyszeniu mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą 

rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 

3. Miesięczna składka członkowska w stowarzyszeniu jest ustalona, przekazywana drogą elektroniczną do osób zainteresowanych przystąpieniem do 

Stowarzyszenia i opublikowana w sekcji "Opłaty" na stronie www.liderwilanów.pl (nieobecność na zajęciach nie ma wpływu na wysokość składki). W 

przypadku długotrwałej choroby lub innej sytuacji losowej(pow. 3 tygodni) należy niezwłocznie, pisemnie(liderwilanow@gmail.com) powiadomić 

Stowarzyszenie o przewidywanej dłuższej nieobecności zawodnika, co skutkować będzie ustaleniem kwoty 100zł w przypadku uczęszczania na 

sekcje 2x w tygodniu oraz 50zł w przypadku uczęszczania 1x w tygodniu. Brak w/w informacji pisemnej będzie skutkował naliczeniem pełnej kwoty 

miesięcznej składki członkowskiej za daną sekcję. Składki za treningi uiszczamy na wskazane przez stowarzyszenie konto bankowe do 10-tego dnia 

każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry. Numer konta jest również dostępny na stronie internetowej www.liderwilanow.pl . W przypadku braku 

opłaty składki członkowskiej, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do zajęć. Niedopuszczenie do zajęć nie zwalnia z 

obowiązku uregulowania składki członkowskiej. 

4. Zarówno przystąpienie do Stowarzyszenia (podpisanie regulaminu oraz deklaracji członkowskiej) jak również rezygnacja (pismo ws. rezygnacji z 

udziału w zajęciach) muszą odbywać się w formie pisemnej. Brak formy pisemnej podczas rezygnacji będzie skutkował naliczeniem kolejnych opłat 

członkowskich. 

5. Każdy zawodnik Stowarzyszenia „LIDER WILANÓW” musi dostarczyć DEKLARACJĘ ZAWODNIKA jako formę oświadczenie rodziców o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia sportowe. Oświadczenie należy dostarczyć na pierwsze zajęcia i przekazać trenerowi lub podpisać 

podczas zajęć bezpośrednio u trenera. 

6. Stowarzyszenie oprócz szkolenia sportowego wpajać będzie wszelkie wartości dobrego zachowania, zasady FAIR - PLAY, zasady sportowej 

integracji, tolerancji, szacunku, solidarności, przyjaźni. 

7. Każdy zawodnik ma prawo zrezygnować w każdym momencie z udziału w zajęciach Stowarzyszenia „LIDER WILANÓW”. Odbywa się to w formie 

pisemnego wniosku. Wykreślenie z listy zawodników wchodzi w życie 1-ego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji. 

8. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu Stowarzyszenia LIDER WILANÓW” może być podstawą do usunięcia z Stowarzyszenia. 

Zajęcia 

1. Treningi w Stowarzyszeniu "LIDER WILANÓW" odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od wieku i sekcji zawodników. 

2. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 40 do 90 minut. 

3. Na trening przychodzimy 10 minut wcześniej, tak aby móc spokojnie się przebrać i uczestniczyć od początku w zajęciach. 

Zawodnicy 

1. Zawodnik Stowarzyszenia "LIDER WILANÓW" powinien dbać o dobre imię klubu oraz swą postawą dawać przykład innym uczestnikom 

poprzez aktywne i regularne uczestniczenie w treningach, w turniejach, obozach sportowych, meczach sparingowych, pokazach, 

festiwalach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Zawodnik Stowarzyszenia "LIDER WILANÓW" jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach i zgrupowaniach wyłącznie w stroju i 

sprzęcie podanym przed sezonem jako właściwy (www.liderwilanow.pl). Wskazane jest aby zawodnik przebierał się przed i po treningu w 

szatni. W celu wyrabiania dobrych nawyków higienicznych wskazane jest, aby zawodnik przychodził i wychodził z zajęć w stroju nie 

treningowym. Strój powinien być systematycznie prany, aby mógł być wizytówką zawodnika i klubu. 

3. Zawodnicy na każde zajęcia powinni posiadać butelkę, bidon z wodą niegazowaną. 

4. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia, przez co w szczególności rozumiemy sportowe zachowanie 

podczas zawodów, pokazów, spektakli, obozów, zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, 

trenerów, kolegów i rodziców. 

Rodzice 

Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia "LIDER WILANÓW" osobiście w części ich dotyczącej 
oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci. 

1. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach, pokazach, festiwalach. 

2. Rodzice nie powinni komentowania treningów, zajęć, wykrzykiwania uwag i podpowiedzi skierowanych do dzieci w 

trakcie zajęć i meczów. Do tego typu działań jest uprawniony wyłącznie trener. Wszelkie uwagi i sugestie są mile widziane, jednak miejsce i 
czas nie powinny wpływać na jakość i przebieg treningu, meczu czy innego wydarzenia, w którym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia. 

3. Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny, kulturalny doping na meczach, turniejach, 
pokazach i festiwalach. 

4. Mile widziane są wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie integracji w drużynie i pomoc przy opiece nad zawodnikami podczas 

wyjść integracyjnych oraz wszelkich innych sprawach drużyny jak robienie zdjęć, nagrywanie występów dzieci, aktywność sponsoringowa, 

gadżety drużyny itd. 

5. Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszeniu "LIDER 

WILANÓW" na poznanych i opisanych w regulaminie zasadach oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i 

zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych Klubu. 

6. Akceptacja formalna powyższego regulaminu odbywa się na podstawie podpisania regulaminu Stowarzyszenia "LIDER WILANÓW". 
 
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję treść powyższego regulaminu 
 
 
 
 
DATA…………………………… IMIĘ I NAZWISKO……………………………… 
 

http://www.liderwilanã3w.pl/
http://www.liderwilanow.pl/

