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REGULAMIN 
SEKCJI PŁYWACKIEJ  

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 55 

 

 
 

Sekcja Pływacka powołana została do realizacji celów UKS55 określonych w Statucie. Regulamin 

sekcji, zwany dalej Regulaminem, nie naruszając postanowień Statutu, określa zakres działania, 

zadania i zasady funkcjonowania sekcji. 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1. UKS55 należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „55”, 

2. Zarządzie UKS55 należy przez to rozumieć Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„55”, 

3. Kierownictwu sekcji należy przez to rozumieć Kierownictwo Sekcji Pływackiej 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „55”, 

4. sekcji należy przez to rozumieć Sekcję Pływacką Uczniowskiego Klubu Sportowego „55”, 

5. członku zwyczajnym (zwanego dalej członkiem) należy przez to rozumieć ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 55, rodzica, opiekuna, nauczyciela, sympatyka, który złożył deklarację 

członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie, 

6. zawodniku należy przez to rozumieć osobę przyjętą w poczet członków zwyczajnych do 

grupy zawodniczej sekcji, 

7. uczestniku nauki pływania należy przez to rozumieć osobę przyjętą w poczet członków 

zwyczajnych do grupy nauki pływania, 

8. pozostałych członkach UKS55 należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów, nauczycieli 

oraz sympatyków, którzy złożyli deklarację członkowską oraz regularnie opłacają składki 

członkowskie, 

9. składkach należy rozumieć miesięczne składki członkowskie zawodników, uczestników 

oraz pozostałych członków UKS55, 

10. deklaracji należy rozumieć deklarację członkowską UKS55 
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Organizacja naboru  

 

1. Członkowie UKS w sekcji pływackiej dzielą się : 

 Zawodników 

 Uczestników – nauka pływania 

 Pozostałych członków UKS55 

2. Warunkiem przyjęcia kandydata do sekcji pływackiej UKS55 jest : 

 złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wraz z zaakceptowanym 

regulaminem sekcji pływackiej UKS55 oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych , 

 zapoznanie się ze Statutem UKS55 

 akceptacja przez Kierownictwo sekcji po pozytywnej opinii trenera prowadzącego, 

 opłacenie pierwszej składki. 

3. Na podstawie złożonej deklaracji kandydata na członka sekcji pływackiej, Zarząd UKS55 

dokonuje przyjęcia w poczet członków zwyczajnych UKS55 wraz z  prawami i obowiązkami 

określonymi w Statucie UKS55. 

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd UKS55 uchwały o przyjęciu. 

5. Deklaracje przyjmowane są przez cały rok szkolny i rozpatrywane w miarę możliwości 

organizacyjnych Zarządu UKS55. 

 

Rezygnacja z członkostwa UKS55, zmiana grupy 

 

1. Członkiem UKS55 przestaje się być po złożeniu poprawnie wypełnionej, podpisanej, 

pisemnej rezygnacji oraz dostarczeniu jej skanu/zdjęcia na wskazany w formularzu 

rezygnacji adres e-mail. 

2. Rodzic/opiekun drogą mailową otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezygnacji wraz z datą od 

której rezygnacja obowiązuje. 

3. Rezygnacja obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, po którym została 

zaakceptowana rezygnacja przez Zarząd UKS55. 

4. Kierownictwo sekcji w drodze decyzji może zmienić termin obowiązywania rezygnacji. 

5. Złożenie rezygnacji nie oznacza anulowania zaległości finansowych członka wobec UKS55. 

6. Ponowne przyjęcie w poczet członków UKS55 może nastąpić po uregulowaniu ewentualnych 

zaległości i wypełnieniu nowej deklaracji zgodnie z  Organizacją naboru. 

7. Zmiana grupy następuje po złożeniu rezygnacji z obecnie przypisanej grupy i złożeniu nowej 

deklaracji zgodnie z  Organizacją naboru. 

 

 

 

 

 

 



Uczniowski Klub Sportowy 55 

Łódź, ul. Mackiewicza 9 

 

Strona 3 z 8 
 

 

Organizacja sezonu treningowego  

 

1. Sezon treningowy dla zawodników trwa od września do czerwca danego roku szkolnego,              

o ile Kierownictwo sekcji nie ustali inaczej. 

2. Sezon treningowy dla uczestników nauki pływania trwa od października do czerwca danego 

roku szkolnego, o ile Kierownictwo sekcji nie ustali inaczej. 

3. Harmonogram zajęć zarówno dla zawodników jak i uczestników nauki pływania planowany 

jest przez Kierownictwo sekcji wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 55. 

4. O przyjęciu do klubu we wszystkich grupach decyduje Zarząd UKS55 po rekomendacji 

Kierownictwa sekcji i pozytywnej opinii trenera. 

5. W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników oraz uczestników nauki pływania 

wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej                    

w kolejności zgłoszenia. 

 

 

Organizacja finansów 

 

1. Finansowanie sekcji odbywa się: 

 ze składek  

 z dotacji i dofinansowań 

 z wpłat sponsorskich i darowizn 

 z innych źródeł pozyskiwanych przez Zarząd UKS55 i Kierownictwo sekcji . 

2. Na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim roku szkolnym Kierownictwo sekcji 

ustala wysokość składek na rok następny w podziale na : 

 miesięczne składki na zawodników 

 miesięczne składki dla rodzeństwa będącego w grupie zawodników 

 miesięczne składki dla uczestników nauki pływania 

 miesięczne składki dla pozostałych członków UKS55 sekcji pływackiej 

3. Kierownictwo sekcji w ciągu roku może zmienić wysokość składek. Informacja o zmianie 

będzie dostarczona nie później niż do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego obowiązywanie 

tych zmian.  

4. Składki należy uregulować z góry do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc za 

który opłata jest pobierana (tj- np. do 20.września opłata za październik, wyjątkiem jest 

wrzesień- opłata za wrzesień pobierana jest do 10.września) przelewem na konto sekcji. 

5. Składki wnoszone są przez zawodników oraz pozostałych członków UKS w okresie wrzesień 

– czerwiec każdego roku szkolnego, a przez uczestników nauki pływania w okresie 

październik – czerwiec każdego roku szkolnego. 

6. W tytule przelewu należy umieścić : Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki 

wnoszona jest opłata. 

7. Liczba treningów oraz nieobecność na zajęciach nie wpływa na zmianę wysokości składki. 

8. Składki nie podlegają zwrotowi.  
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9. W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały 

miesiąc, na podstawie pisemnej prośby, Kierownictwo sekcji może podjąć decyzję                      

o obniżeniu składki.  

 Skan/zdjęcie prośby należy przesłać na wskazany adres mailowy. 

 Rodzic/opiekun drogą mailową otrzymuje decyzję Kierownictwa sekcji. 

10. Z wnoszenia składki członkowskiej w sekcji pływackiej UKS55 zwolnieni są: 

 trenerzy prowadzący, 

 dzieci trenerów prowadzących, 

 kierownictwo sekcji. 

11. Nieterminowe opłacanie składek i/lub zaleganie z płatnościami, skutkuje : 

 w przypadku zawodnika – skreślenie z listy członków UKS55 po trzech miesiącach 

zaległości,  

 w przypadku uczestnika nauki pływania – skreślenie z listy członków UKS55 po 

jednym miesiącu zaległości, 

 w przypadku pozostałych członków UKS55 – skreślenie z listy członków UKS55 po 

trzech miesiącach zaległości. 

12. Ewentualne ponowne przyjęcie w poczet członków UKS55 może nastąpić za zgodą Zarządu 

UKS55 po uregulowaniu zaległości. O odstępstwach od tej zasady decyduje Zarząd UKS55 

na wniosek zainteresowanego. 

13. Z budżetu Sekcji Pływackiej UKS55  finansuje się: 

 wynajem pływalni 

 wynagrodzenie trenerów 

 wynagrodzenie dla pedagoga opiekującego się zawodnikami i uczestnikami w trakcie 

drogi z/na basen 

 opłaty za transport zawodników i uczestników z/na basen 

 opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku 

Pływackiego 

 licencje trenerów 

 zakup sprzętu treningowego 

 opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem UKS 

 

Organizacja treningów 

 

1. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe przygotowywane są 

przez trenerów prowadzących. 

2. Przed rozpoczęciem sezonu Kierownictwo sekcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły 

Podstawowej 55 ustala harmonogram treningów dla poszczególnych klas. 

3. Treningi odbywają się z wykorzystaniem bazy treningowej Szkoły Podstawowej nr 55                  

w Łodzi oraz na obiekcie MOSiR Łódź „Pływalnia "Wodny Raj". 

Do zajęć dopuszczany zostaje zawodnik / uczestnik: 

 po złożeniu podpisanej deklaracji  

 po opłaceniu aktualnej składki 
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 bez zaległości w opłatach w bieżącym sezonie  

 bez zaległości w opłatach w poprzednim sezonie treningowym. 

 zdrowy w dniu treningu – bez trwających infekcji wirusowych, grzybiczych chorób 

skóry, kłopotów oddechowych itp. 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na 

obiektach  na których prowadzone są treningi. 

5. Kierownictwo sekcji może odwołać trening w związku z uczestnictwem Sekcji Pływackiej  

UKS55 w zawodach. 

6. W przypadku odwołania zajęć w terminie pierwotnie zakładanym, trener, jeśli jest to 

możliwe odrabia w/w zajęć w  innym, ustalonym terminie z uwzględnieniem planu zajęć 

lekcyjnych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie pływalni oraz  

w autokarze. 

8. Trener odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed treningiem i po jego 

zakończeniu za dzieci odpowiedzialne są osoby wyznaczone do sprawowania opieki               

w trakcie drogi z/na basen. 

9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Rodzice/Opiekunowie prawni. 

 

Prawa i obowiązki 

 

1. Zawodnik / uczestnik nauki pływania zobowiązani są do: 

 kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie 

obiektu i poza nim, 

 kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników pływalni i innych 

obiektów, na których odbywają się treningi, 

 koleżeńskiego zachowania wobec innych dzieci, 

 wykonywania i respektowania wszystkich poleceń wydanych przez trenera,  

 informowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do łazienki, 

szatni, itp.), 
 zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych, 

 niezwłocznego opuszczenia basenu i szatni po skończonych zajęciach, 

 dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością sekcji, jak i również o inne sprzęty, 

które znajdują się na pływalni i innych obiektach sportowych, 

 

2. Zawodnik / uczestnik powinien: 

 rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach i zawodach, 

 brać udział we wszystkich zawodach, do których został powołany przez trenera, 

 umieć połączyć uprawianie sportu z nauką, 

 stale dążyć do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitnie walczyć               

o uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych, 

 pomagać innym zawodnikom / uczestnikom sekcji, 
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 eksponować barwy klubowe, poprzez starty w czepkach klubowych oraz noszenie 

strojów klubowych (koszulki, dresy) na zawodach pływackich, czy innych imprezach 

sportowych. 

  

3. Zawodnik / uczestnik nauki pływania ma prawo: 

 uczestniczyć w treningach organizowanych przez sekcję, 

 korzystać ze sprzętu będącego własnością sekcji, 

 uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach, pod warunkiem dopełnienia wszelkich 

zobowiązań względem sekcji, 

 uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych, 

 do poszanowania pełnej godności osobistej. 

 

 

Organizacja zawodów 

 

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach ustalonych przez Kierownictwo sekcji i trenerów. 

2. Zawodnicy mogą również reprezentować klub w innych zawodach pod warunkiem 

wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody trenera prowadzącego. W tych 

przypadkach wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe załatwiają zainteresowani 

rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Na potrzeby każdych zawodów powołana jest osoba koordynująca wyjazd (kierownik 

wyjazdu). 

4. Przed zawodami zawodnicy otrzymują informację o terminie i miejscu zawodów, 

przewidywanych opłatach i kosztach, sposobie transportu, miejscu i godzinie zbiórki oraz 

osobie kierownika wyjazdu. 

5. W ustalonym terminie rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział w zawodach 

oraz uiszczają opłatę związaną z kosztami uczestnictwa, przedstawiają zaświadczenie lekarza 

sportowego. 

6. W trakcie przejazdu zorganizowanego oraz w czasie zawodów zawodnicy podporządkowani 

są poleceniom trenera i kierownika wyjazdu. 

7. Warunkiem startu w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz pisemnej 

zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zawodnik nieposiadający 

aktualnych badań lekarskich i/lub zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział                        

w zawodach nie zostanie zgłoszony do zawodów. 

8. Zawodnicy startujący w zawodach powinni posiadać licencję Polskiego Związku 

Pływackiego. Kierownictwo sekcji występuje do właściwych organów o nadanie numerów 

kodowych zawodnikom, licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz corocznych 

hologramów.  

9. Do kontaktowania się z organizatorami zawodów i reprezentowania przed nimi klubu 

upoważnieni są wyłącznie trener i kierownik wyjazdu. 

10. W trakcie zawodów zawodnicy nie mogą opuszczać obiektu. 
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11. Każdą niedyspozycje zdrowotną w czasie zawodów zawodnik zobowiązany jest zgłosić 

trenerowi lub kierownikowi wyjazdu, który decyduje o możliwości startu. 

12. Zawodnik zabiera ze sobą wyposażenie pływackie: okularki, czepek, strój pływacki. 

13. Na pływalniach, gdzie zawodnicy nie przebywają na trybunach, wstęp na teren basenu mają             

z zawodnikami wyłącznie trenerzy i kierownik wyjazdu. Kierownik wyjazdu może również 

za zgodą organizatorów zezwolić na wejście osoby wykonującej zdjęcia. 

 

Kary i nagrody 

 

1. Zawodnik / uczestnik nauki pływania może być ukarany za: 

 Nieprzestrzeganie statutu UKS55, Regulaminu Sekcji Pływackiej UKS55  i uchwał 

Zarządu UKS i Kierownictwa sekcji. 

 Niesystematyczne wnoszenie składek, zaleganie z opłacaniem składek i opłat. 

 Niesubordynację na zajęciach lub zawodach. 

 Działanie na szkodę wizerunku klubu. 

2. W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala Kierownictwo sekcji samodzielnie lub na 

wniosek trenera. 

3. Karami mogą być: 

 Upomnienie. 

 Niezgłoszenie do zawodów. 

 Skreślenie z listy. 

4. Nagrody: 

 możliwość otrzymania nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe i godne 

reprezentowanie klubu, 

 osiągnięcia na prestiżowych zawodach prezentowane są na stronie internetowej SP55 

 

Zmiana barw klubowych 

 

1. Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku 

Pływackiego. 

2. Zawodnik posiadający licencję zawodniczą z numerem kodowym klubu NKP podlega 

przepisom dotyczącym zmiany barw klubowych bez względu na członkostwo w klubie. 

3. O zamiarze zmianie klubu lub zakończenia treningów zawodnik informuje pisemnie               

z adnotacją rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Zarząd UKS55 może wyrazić zgodę na przejście do innego klubu po uregulowaniu zaległości 

finansowych i spełnieniu konkretnych warunków ( m.in. zdanie sprzętu sportowego). 

5. W okresie członkostwa w sekcji,  nie wyraża się zgody na starty w zawodach pływackich               

w barwach jakiegokolwiek innego klubu. Dopuszcza się udział w zawodach jako 

reprezentant szkoły. 
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Zaangażowanie rodziców/opiekunów prawnych 

 

1. Kierownictwo sekcji funkcjonuje dzięki zaangażowaniu i aktywności rodziców/opiekunów 

oraz ich inicjatywom. 

2. Działalność rodziców/opiekunów prawnych ma charakter wyłącznie społeczny i nie może 

stanowić o zwolnieniu z opłat członkowskich i związanych z opłatami za zawody. 

3. Osoby, które zamierzają wykonać odpłatne prace rzeczowe na rzecz klubu zobowiązane są 

uzyskać wcześniej zgodę Zarządu. 

 

Sprawy organizacyjne 

 

1. Do występowania w imieniu sekcji klubu upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo Sekcji 

lub osoby przez nie upoważnione do konkretnych spraw. 

2. Kierownictwo sekcji składa się z trzech członków zwyczajnych i wybierane jest w czerwcu 

danego roku szkolnego. 

3. Kadencja Kierownictwa sekcji trwa od czerwca danego roku szkolnego do czerwca roku 

następnego i kończy się z dniem wyboru nowego Kierownictwa sekcji. . 

4. Zebrania z rodzicami odbywają się na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb. 

5. Kierownictwo sekcji komunikuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez adres 

mailowy w sprawach: 

 zaległości w opłacaniu składek członkowskich, 

 skreśleniu z listy członków,  

 przyjmuje podania o obniżenie składki członkowskiej w przypadku planowanej 

długotrwałej nieobecności na treningach  

 przyjmuje rezygnacje z członkostwa 

 innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Sekcji Pływackiej UKS55 

4. Zarząd UKS  nie odpowiada za skutki nieznajomości statutu UKS55 i regulaminu sekcji 

pływackiej. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wystąpić do Kierownictwa sekcji    

o wytłumaczenie spraw spornych i niejasnych. 

2. Interpretacja regulaminu przysługuje Kierownictwu sekcji. 

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Kierownictwo sekcji . 

4. Zmian w regulaminie dokonuje Kierownictwo sekcji w drodze uchwały. 

 

 

 


