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REGULAMIN 

GIMNASTYCZNEGO WARSZAWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

AJSEDORA 

 

§ 1 

Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA zwany dalej „GWKS 

Ajsedora” lub „Klubem” jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszania, 

które statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, który działa na 

podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

Prawa o stowarzyszeniach, statutu zatwierdzonego przez Prezydenta 

m. st. Warszawy oraz niniejszego regulaminu. 

§ 2 

Warunkami przynależności członków uczestniczących do Klubu są: 

- złożenie deklaracji członkowskiej, 

- dostarczenie jednego zdjęcia, 

- terminowe opłacanie składek członkowskich i obowiązujących opłat za zajęcia, 

- uczestnictwo w zajęciach. 

§ 3 

Warunkami przynależności członków zwyczajnych do Klubu są: 

- złożenie deklaracji członkowskiej, 

- terminowe opłacanie składek członkowskich, 

- czynne uczestnictwo w życiu Klubu. 

§ 4 

Po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego z oceną zdolności do uprawiania 

gimnastyki artystycznej, dowodu zawarcia ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków obejmującego uprawiania sportu kwalifikowanego oraz 

start w zawodach sportowych oraz terminowym uregulowaniu składek członkowski i 

opłat za zajęcia przez okres minimum trzech miesięcy (od września do czerwca) 

członek uczestniczący otrzymuje legitymację członka Klubu.  
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§ 5 

1. Członek Klubu jest zobowiązany regularnie opłacać składki członkowskie przez 

okres 12 m-cy.  

2. Członek uczestniczący jest zobowiązany regularnie wnosić opłaty za zajęcia w 

wysokości wynikającej z aktualnego cennika.  

3. Składki członkowskie i opłaty za zajęcia płatne są do dnia 10 każdego miesiąca i 

nie podlegają zwrotowi.  

4. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od ustalonych za zajęcia opłat, ani 

nie wpływa na ich wysokość. Klub nie przewiduje możliwości odbycia 

dodatkowych zajęć w ramach innej grupy, bądź w innym terminie. 

5. Legitymacja członkowska jest ważna w przypadku opłacenia składki 

członkowskich oraz opłat za zajęcia w danym miesiącu. Następstwem braku 

ciągłości w opłatach jest wykluczenie z uczestnictwa w zajęciach. 

6. Brak uczestnictwa w zajęciach nie zwalnia od opłacenia składek członkowskich i 

opłat za zajęcia. 

§ 6 

Każdy członek uczestniczący zobowiązany jest do dbania o swoją sprawność 

fizyczną oraz jej systematycznego podnoszenia. W związku z tym Klub zapewnia 

organizację zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym. 

 

§ 7 

Członek uczestniczący podczas zajęć prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do 

wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz 

przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 8 

Każdego członka uczestniczącego obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, 

obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych. 

 

§ 9 

Obowiązkiem członka uczestniczącego podczas 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. 
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§ 10 

Każdy członek uczestniczący podczas 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 opiekunami prawnymi członka. 

 

§ 11 

1. Wszyscy członkowie uczestniczący w zajęciach 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 pokazach i uczestnictwa w zawodach. 

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

członka uczestniczącego od reprezentowania Klubu oraz od udziału w zajęciach, 

pokazach czy zawodach. 

3. Na sali treningowej podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględnie konieczność 

zmiany obuwia na napalcówki lub inne okrycie stóp np. skarpetki gimnastyczne 

pod warunkiem dopuszczenia go przez trenera prowadzącego zajęcia. 

4. Członkowie uczestniczący podczas zajęć sportowych, pokazów czy zawodów 

winni być odpowiednio uczesani. 

§ 12 

Na sali treningowej podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

posiłków. 

§ 13 

W zajęciach sportowych mogą brać udział tylko członkowie uczestniczący 

z aktualnym badaniem lekarskim, przeprowadzonym przez uprawnionego lekarza 

sportowego stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawniania gimnastyki 

artystycznej. 

§ 14 

Członkowie uczestniczący są zobowiązani dbać o sprzęt sportowy znajdujący się 

w sali gimnastycznej oraz na innych obiektach sportowych w których Klub prowadzi 

zajęcia sportowe. 
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§ 15 

Podczas trwania zajęć sportowych na sali treningowej obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania rodziców, opiekunów czy osób towarzyszących członkowi 

uczestniczącemu. 

§ 16 

1. Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

niniejszego Regulaminu. 

2. Następstwem nie przestrzegania Regulaminu są: 

a) nie dopuszczenie przez prowadzącego do zajęć, 

b) upomnienie słowne, 

c) powiadomienie rodziców, 

d) wykluczenie z grona członków GWKS Ajsedora. 

 

§ 17 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi GWKS Ajsedora 

 

§ 18 

Wszystkie sytuacje sporne nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym Regulaminie, 

rozpatruje i rozstrzyga Zarząd GWKS Ajsedora. 

 

§ 19 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

 


