
DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA  JASTRZĘBSKIEGO  KLUBU 

HOKEJOWEGO  GKS JASTRZĘBIE 
 

 

WYPEŁNIA  ZAWODNIK 

Imię i nazwisko: 
 

 

 

Data urodzenia i Pesel: 

Wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) – zgoda rodziców (prawnych 

opiekunów) 

Wyrażam zgodę na przyjęcie mojego dziecka na członka Klubu JKH GKS 

Jastrzębie oraz jego uczestnictwo w treningach, meczach i zawodach 

sportowych. 

Oświadczam, że zapoznałem (- am) się z treścią Statutu i Regulaminu Klubu 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 

Imię i nazwisko rodziców/ 

prawnych  opiekunów: 

 

 

 
Podpis I: 

 

Podpis II: 

 

 

Data: Adres, telefon, e-mail: 

 

 

Uchwałą Zarządu nr ...............................z dnia.................................. 

    przyjęto w/ w Członka zwyczajnego Klubu 

 

 

 

       ........................................................ 

        data i podpis Prezesa   

lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  JKH  GKS  JASTRZĘBIE 
zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr I/I/2013 z dnia 03.01.2013r. 

 
I. Warunki przyjęcia na członka Klubu. 

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej. 

2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem przez lekarza sportowego. 

3. Wyrażenie zgody na regulowanie składki członkowskiej w wysokości 

ustalonej przez Zarząd JKH GKS Jastrzębie. 

II. Składki członkowskie 

1. Wysokość składek i tryb płacenia ustala Zarząd. 

2. Aktualny wykaz składek znajduje się u trenerów, bądź kierowników 

poszczególnych drużyn. 

3. Opłaty miesięczne są stałe niezależnie od ilości zajęć i faktycznych obecności 

na nich i obowiązują przez 11 miesięcy w roku. 

4. Członek Klubu w niektórych sytuacjach może starać się o zmniejszenie bądź 

anulowanie składki po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zarządu JKH GKS 

Jastrzębie. W tej sprawie należy zwrócić się do Zarządu w formie pisemnej. 

5. Zaleganie z wpłatami składek może kolejno skutkować: 

- brakiem możliwości udziału w zawodach i meczach 

- brakiem możliwości udziału w treningach 

- wystawieniem wezwania do zapłaty 

- wnioskiem o skreślenie z listy członków klubu 

6. Środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich przeznaczane są 

głównie na działalność statutową Klubu. 

III. Warunki uczestniczenia w treningach. 

1. Dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami wykonanymi przez 

lekarza sportowego. 

2. Uregulowanie składki członkowskiej we właściwym terminie. 

3. Harmonogram treningów obowiązuje w danym roku szkolnym i jest dostępny 

w Biurze JKH GKS Jastrzębie. 

4. Nieobecność na treningu musi być usprawiedliwiona. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do:  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny  

- wykonywania poleceń trenera 

- kulturalnego zachowania się wobec pracowników obiektów 

sportowych, z których korzystają, kolegów, kadry szkoleniowej, 

sędziów itd. 

- kulturalnego zachowania się podczas zawodów sportowych 

- niezwłocznego informowania o problemach zdrowotnych 

- punktualności, nie opuszczania miejsca treningu bez wyraźnej zgody 

trenera 

- dbania o strój i sprzęt sportowy 

- posiadania właściwego stroju podczas treningów 

- występowania na zawodach sportowych w strojach o barwach 

klubowych 

- godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz 

- rzetelnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w treningach 

- brania udziału w zawodach, do których zawodnik zostanie 

wytypowany 

- pomagania zawodnikom w drużynie i innym  



- zachowania zasady fair – play wobec kolegów i przeciwników. 

6. W przypadku naruszenia przez zawodnika zasad Regulaminu trener może 

wyciągnąć następujące konsekwencje: 

- upomnienie ustne na osobności 

- upomnienie ustne w obecności całej drużyny 

- upomnienie ustne w obecności rodzica 

- odsunięcie zawodnika od treningu, meczu  

- nie zgłoszenie do zawodów 

- wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o czasowe zawieszenie  

w prawach zawodnika Klubu 

- wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie zawodnika  

z listy członków JKH GKS Jastrzębie. 

IV. Warunki uczestnictwa w zawodach. 

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w meczu podejmuje trener  

prowadzący grupę.  

2. Zawodnik ma obowiązek udziału w meczu, do składu którego został 

powołany. 

3. Zawodnik powołany do udziału w meczu, a który nie wziął w nim udziału 

musi powiadomić trenera o przyczynie nieobecności.  

4. Obowiązkiem zawodnika podczas zawodów jest reprezentowanie Klubu  

w jego barwach. 

V. Warunki przejścia do innego Klubu. 

1. Szczegółowe zasady zmian barw klubowych określają przepisy odpowiednich 

związków sportowych. 

2. Członek Klubu, którego barwy chce zmienić jest zobowiązany do: 

- złożenia pisma do Zarządu o chęci zmian barw klubowych 

- przedłożenia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć 

pozyskania nowego zawodnika 

- oddania  sprzętu sportowego należącego do Klubu 

- rozliczenie składek członkowskich 

- uzyskania zgody Zarządu JKH GKS Jastrzębie na zmianę barw 

klubowych. 

VI. Wystąpienie z Klubu. 

Wystąpienie z Klubu możliwe jest zgodnie ze Statutem po złożeniu rezygnacji  

(w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisanej przez rodziców/ opiekuna 

prawnego) w formie pisemnej do Zarządu Klubu po wcześniejszym zdaniu sprzętu 

i rozliczeniu składek członkowskich.  

VII. Sprawy organizacyjne. 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną 

grupę (drużynę). 

2. Zebrania rodziców odbywają się zgodnie z terminem podanym przez trenera. 

3. Aktualny plan treningów, meczy, zawodów jest dostępny u trenera w Biurze  

i na stronie internetowej Klubu. 

VIII. Sprawy końcowe Regulaminu. 

1. Prawo interpretacji niniejszych postanowień regulaminu przysługuje 

Zarządowi JKH GKS Jastrzębie. 

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd. 

3. Statut i Regulamin JKH GKS Jastrzębie oraz pozostałe ważne i obowiązujące 

dokumenty dostępne są w Biurze Klubu. 

 



 


