
 
 

zał 1. 

Regulamin Klubu OKKS 

1. Członkostwo w klubie i sprzęt 

a) w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy OKKS mogą brać jedynie osoby będące 

członkami klubu; 

b) członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która deklaruje chęć 

przystąpienia do klubu sportowego OKKS; 

c) wypełnienie i dostarczenie podpisanej deklaracji członkowskiej trenerowi lub osobom wskazanym 

przez trenerów/zarząd klubu jednoznaczne jest z chęcią przystąpienia do członkostwa w klubie; 

d) członkostwo w klubie osoby niepełnoletniej potwierdzone jest deklaracją członkowską wypełnioną 

przez opiekuna prawnego; 

e) członkostwo w klubie wygasa w przypadkach określonych w statucie Klubu oraz w przypadku 

nieopłacania składek członkowskich których system opisany jest w pkt 3; 

f) Sprzęt Klubowy – skrót SK (stroje sportowe meczowe, piłki klubowe, i inny sprzęt klubowy), który 

został wydany członkom jako SK jest własnością Klubu, należy o niego dbać a w razie nieumyślnego 

zniszczenia lub utracie statutu członka klubu zwrócić go trenerowi prowadzącemu; 

g) sprzęt do użytku indywidualnego – skrót SI (buty, skarpetki, stroje treningowe itp.), który został 

wydany członkom staje się własnością członka klubu niepodlegającym zwrotowi, jest on jednak 

wykorzystywany na meczach, występach, organizowanych przez klub wg zaleceń trenera danej 

sekcji; 

h) każdy zawodnik lub zawodniczka powinna pod rygorem utraty statutu członka klubu dbać o 

dobry wizerunek klubu na zajęciach oraz poza nimi, prowadzić zdrowy styl życia oraz propagować i 

dawać przykład innym jak należy dbać o zdrowy rozwój 

2. Zdrowie i bezpieczeństwo: 

a) w zajęciach sportowych członkowie biorą udział na własną odpowiedzialność oraz w przypadku 

przeciwwskazań zdrowotnych, mają obowiązek zgłosić ten fakt trenerowi prowadzącemu zajęcia; 

b) w przypadku złego samopoczucia dziecka podczas zajęć/obozów/wypoczynku lub innych zajęć 

organizowanych przez klub opiekun prawny po uprzedniej decyzji trenera oraz po poinformowaniu 

rodzica/opiekuna prawnego o tym fakcie przez trenera prowadzącego zajęcia ma obowiązek 

niezwłocznie odebrać dziecko z zajęć; 

c) należy zapoznać się z wszystkimi aktualnymi obostrzeniami i zasadami sanitarnymi określonymi 

przez Klub oraz stosować się do nich; 

d) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko na zajęcia i przekazać oraz 

odebrać je trenerowi prowadzącemu. W innym przypadku przyjmuje się, że rodzic pozwala na 

samodzielny powrót z zajęć; 

e) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przebywać na terenie obiektu, na którym prowadzone są 

zajęcia min. 5 min przed zakończeniem zajęć; 

3.  Zmiany regulaminu: 

W przypadku zmian w regulaminie zatwierdzonych przez Zarząd członkowie    

klubu/rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o zmianach poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej klubu nowego regulaminu. W przypadku braku rezygnacji z członkostwa aktualny 

regulamin staje się dla członków obowiązujący. 

 

 

 

4. Zasady płatności: 

a) w zajęciach organizowanych przez klub mogą brać udział jedynie osoby, które mają opłacone 

składki członkowskie w wysokości i systemie podanym w dalszej części regulaminu niezależnie od 

ilości zajęć przeprowadzonych przez klub w danym miesiącu kalendarzowym oraz niezależnie od 

tego w ilu zajęciach uczestniczył członek klubu; 



 
 

b) trener prowadzący ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia osoby, która nie posiada opłaconej 

aktualnej składki członkowskiej w wysokości podanej w dalszej części regulaminu; 

c) Składki od 1.09.2022 roku opłacane są w wysokości: 

80zł/mies – sekcja koszykówka dzieci 

80zł/mies – sekcja gimnastyki z elementami akrobatyki 

70zł/mies – sekcja warsztaty kreatywne 

80zł/mies – sekcja siatkówka 

80zł/mies – sekcja taniec 

60zł/miesiąc – sekcja szachy 

80zł/miesiąc – sekcja fitness dorośli 

d) w przypadku kiedy rodzeństwo trenuje w jednej z poniższych sekcji lub rodzeństwo trenuje w 

dwóch różnych poniższych sekcjach ustala się kwotę składek w wysokości: 

140zł/mies – sekcja koszykówka 

140zł/mies – sekcja gimnastyka 

140zł/mies – sekcja siatkówka 

140zł/mies – sekcja taniec 

100zł/mies – sekcja szachy 

140zł/mies – (dziecko 1) sekcja koszykówka/siatkówka/taniec + (dziecko 2) sekcja 

gimnastyka/siatkówka/taniec 

W innych wariantach składki obowiązują wg ppkt c) lub wg indywidualnych ustaleń 

e) składki są opłacane miesięcznie systemem „z góry” i są wpłacane do 10tego dnia kalendarzowego 

miesiąca, za który są należne; 

f) w uzasadnionych przypadkach (np. dłuższa kontuzja, choroba itp.) oraz po uprzedniej prośbie 

opiekuna prawnego wysłanej na piśmie, skanem lub w postaci wiadomości e-mail na adres 

okks2016@gmail.com składka za miesiąc, w którym członek klubu nie uczestniczył w ani jednych 

zajęciach organizowanych przez Klub, może zostać umorzona. W tym przypadku status członka 

klubu uznaje się za zawieszony do momentu nie przystąpienia na nowo do zajęć; 

g) składki płatne przelewem muszą posiadać oznaczenie płatności w tytule przelewu – Imię i 

Nazwisko dziecka/członka klubu i sekcję, którą dane dziecko trenuje np. „Jan Kowalski koszykówka 

dzieci”. W innym przypadku możliwe jest niezaksięgowanie płatności na poczet składki 

członkowskiej; 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Prezes Zarządu działający w imieniu Orzechowskiego Koszykarskiego 

Klubu Sportowego z siedzibą w Orzechu a podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach klubu, 

dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz innym odbiorcom. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do swobodnego dostępu do Państwa 

danych, sprostowania lub usunięcia części lub całości danych w dowolnym momencie. Istnieje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ww 

danych, które nie będą przechowywane oraz poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Administratorem tych danych 

jest Prezes Klubu OKKS – kontakt: okks2016@gmail.com 

Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy z siedzibą w Orzechu 

Ul. Wieczorków 72 

42-622 Orzech 

REGON 365809380  

NIP 6452548998 

Nr konta Bankowego: 

50 84670001 0000 1557 2000 0001 
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