
REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO LKS RADZISZOWIANKA 

 

 

1. Organizatorem zajęć sportowych jest Klub Sportowy LKS RADZISZOWIANKA 
ul. Skawińska 3, 32-052 Radziszów. 

2. Celem działalności Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
wychowanie dzieci i młodzieży przez szeroko rozumianą kulturę fizyczną. 

3. Zajęcia w Klubie LKS RADZISZOWIANKA odbywają się na obiekcie sportowym przy ul. Skawińskiej 3 
oraz dodatkowo na podanych wcześniej przez organizatora obiektach (salach sportowych). 

4. Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Rozpoczynają się  
w wyznaczonych przez organizatora miejscach oraz w określonych wcześniej godzinach. 

5. Uczestników zajęć sportowych oraz ich rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie regulaminu 
Klubu, a także regulaminu na obiekcie sportowym przy ul. Skawińskiej 3 oraz wszędzie tam, gdzie 
zajęcia mają miejsce. 

6. Uczestnik zajęć (dziecko, zawodnik) zostaje przyjęte do Klubu Sportowego LKS RADZISZOWIANKA na 
podstawie złożonej wcześniej deklaracji członkowskiej podpisanej przez rodziców lub opiekunów 
prawnych oraz zatwierdzonej przez organizatora zajęć. 

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku zgody od lekarza na udział w zajęciach 
lub na czas jego braku pisemnie oświadczają o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w nich. 

8. Brak ww. deklaracji członkowskiej oraz brak zaświadczenia lekarskiego będzie równoznaczne  
z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach przez dziecko. 

9. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są uiścić do 15-go każdego miesiąca opłatę 
członkowską w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie. Brak wpłaty  
za uczestnictwo w zajęciach wiąże się jednoznacznie z rezygnacją z zajęć. 

10. Po podpisaniu deklaracji zgłoszeniowej i dokonaniu opłaty uczestnik zajęć zobowiązuje się do 
przestrzegania Regulaminu Klubu Sportowego LKS RADZISZOWIANKA oraz godnego reprezentowania 
Klubu podczas imprez sportowych. 

11. Rodzice proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności dziecka na zajęciach oraz innych 
sprawach związanych z udziałem dziecka w zajęciach. 

12. Nieobecność dziecka na zajęciach nie powoduje obniżenia ustalonej składki członkowskiej.  
Klub Sportowy LKS RADZISZOWIANKA nie zwraca wniesionej opłaty członkowskiej w przypadku 
nieobecności uczestnika podczas zajęć. Wyjątek stanowi dłuższa nieobecność spowodowana chorobą, 
usprawiedliwiona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. 

13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, będą one odrabiane w terminie i miejscu 
ustalonym przez organizatora. 

14. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.  
 
 
 
 
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 
oświadczam, że  zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, jednocześnie akceptuję go i zobowiązuje się do 
jego przestrzegania. 
 
 
Radziszów, dnia ….………. 20……. r.                                                            …………………………..................     ................................................ 
                                                                                                                                           (podpis rodziców / opiekuna prawnego) 

 

 

 

My, niżej podpisani rodzice/opiekunowie prawni małoletniego dziecka, udzielamy niniejszym, zgodnie  

z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podmiotowi LKS RADZISZOWIANKA w Radziszowie 

zezwolenia na nieodpłatne utrwalenie wizerunku naszego dziecka na potrzeby związane z działalnością 

marketingową Klubu. 

 

 

Radziszów, dnia ……..…. 20…….. r.                                                           …………………………..................    .................................................... 
                                                                                                                                        (podpis rodziców / opiekuna prawnego) 

 


