
Regulamin wewnętrzny Międzyszkolnego  

Uczniowskiego Klubu Sportowego Dunajec –  

podmiotu szkoleniowego w kategoriach  

JUNIOR G – JUNIOR C 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Trenerzy, zawodnicy oraz opiekunowie podopiecznych MUKS Dunajec Nowy Sącz 

zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wewnętrznym szkółki. 

2. Zapoznanie się z regulaminem i podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza pełną 

jego akceptację. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie regulaminu są: trenerzy oraz zarząd 

MUKS Dunajec. 

4. Regulamin sporządzony zostaje celem utrzymania dyscypliny i profesjonalizmu 

w szkółce.  

5. Sprawy organizacyjne w szkółce realizowane są z wykorzystaniem systemu 

operacyjnego SPORTBM. 

6. Każdy zawodnik (lub opiekun zawodnika) ma OBOWIĄZEK posiadać konto w 

systemie SPORTBM i regularnie korzystać z niego w sposób wyznaczony przez 

trenera prowadzącego. 

7. Osobą odpowiedzialną za administrowanie systemem jest trener koordynator/dyrektor 

Klubu Sportowego Dunajec. 

8. MUKS Dunajec jest integralnym elementem szkoleniowym Klubu Sportowego 

Dunajec Nowy Sącz i szkoli zawodników na jego rzecz. 

9. Każdy zawodnik MUKS Dunajec jest jednocześnie zawodnikiem (członkiem) KS 

Dunajec i pod jego szyldem rozgrywa spotkania ligowe w ramach struktur PZPN. 

 



II. Funkcje w szkółce 

 

1. Zawodnik – to osoba niepełnoletnia lub pełnoletnia będąca członkiem MUKS i KS 

Dunajec, uczestnicząca w zajęciach treningowych. 

2. Opiekun – to osoba pełnoletnia, będąca prawnym opiekunem zawodnika (członka) 

MUKS/KS Dunajec. 

3. Trener- to osoba zatrudniona na umowę zlecenie/umowę o pracę/wystawiająca 

rachunek w ramach działalności gospodarczej- prowadząca jednostki treningowe w 

MUKS/KS Dunajec. 

4. Kierownik – osoba będąca członkiem/opiekunem członka MUKS/KS Dunajec, która 

wykonuje nieodpłatną działalność na rzecz danej grupy wiekowej. 

5. Koordynator – trener będący odpowiedzialny za kontrolę procesu szkolenia oraz 

funkcjonowanie systemu SPORTBM. 

6. Prezes MUKS Dunajec – założyciel, osoba ponosząca odpowiedzialność za wszelkie 

wydarzenia w ramach działalności MUKS Dunajec. 

7. Zarząd MUKS Dunajec – członkowie zarządu, osoby współodpowiedzialne za 

prowadzenie polityki organizacyjnej MUKS Dunajec. 

 

III. Prawa i obowiązki zawodników 

 

1. Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem oraz 

obowiązkami zawodnika, co stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej. 

2. Zawodnicy podczas zajęć treningowych, turniejów oraz meczu ligowego powinni 

zachowywać należytą kulturę, jako przykład dla młodszych grup wiekowych, w celu 

propagowania piłki nożnej. 

3. Zawodnicy uczestniczą w odpowiedniej ilości jednostek treningowych dla danej 

kategorii wiekowej. 

4. W razie nieobecności na treningu trener zobowiązany jest do poinformowania z 

odpowiednim wyprzedzeniem Trenera prowadzącego poprzez wykorzystanie opcji 

„zgłoś nieobecność” w systemie SPORTBM lub SMS-em.  

5. Zawodnicy zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w 

obecności innych zawodników, jak i opiekunów oraz kibiców.  



6. Zawodnicy odpowiedzialni są za utrzymanie porządku w miejscu treningu oraz w 

szatni (zarówno klubowej, jak również szatni gości w przypadku meczu 

wyjazdowego) 

7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w treningu w sprzęcie klubowym firmy JOMA 

zakupionym w markecie SPORTBM. 

 

IV. Prawa i obowiązki trenerów 

 

1. Każdy trener zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem oraz obowiązkami 

trenerów, co stanowi załącznik do umowy zlecenie/umowy o pracę. 

2. Trenerzy podczas zajęć treningowych, turniejów oraz meczu ligowego powinni 

zachowywać należytą kulturę, jako przykład dla zawodników, w celu propagowania 

piłki nożnej. 

3. Trenerzy są zobligowani do przeprowadzenia odpowiedniej ilości jednostek 

treningowych dla danej kategorii wiekowej. 

4. W razie nieobecności na treningu trener zobowiązany jest do poinformowania z 

odpowiednim wyprzedzeniem Koordynatora/Dyrektora Klubu w celu podjęcia decyzji 

o zastępstwie lub przełożeniu zajęć na inny dogodny termin. 

5. Trenerzy zobowiązują się do nie podważania autorytetu innego trenera, zarówno 

w obecności rodziców, jak i członków klubu oraz kibiców.  

6. Trenerzy zobowiązani są do prowadzenia harmonogramu zajęć, wprowadzania 

obecności i innych informacji poprzez system SPORTBM. 

7. Trenerzy mają prawo do uzyskiwania określonych poborów za prowadzenie zajęć 

treningowych zgodnie z umową zlecenie/umową o pracę/rachunkiem/fakturą VAT. 

 

V. Prawa i obowiązki opiekunów zawodników 

 

1. Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem oraz 

obowiązkami zawodnika, co stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej. 

2. Opiekunowie podczas zajęć treningowych, turniejów oraz meczu ligowego powinni 

zachowywać należytą kulturę, jako przykład dla zawodników, w celu propagowania 

piłki nożnej. 

3. Opiekun ma prawo uczestniczyć (obserwować) w jednostce treningowej/meczu 

ligowym/turnieju, jeżeli warunki sanitarne tego nie wykluczają. 



4. Opiekun może otrzymać zakaz uczestniczenia w zajęciach w ramach MUKS/KS 

Dunajec w przypadku rażącego naruszenia regulaminu. 

5. Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu innego trenera, 

zarówno w obecności rodziców, jak i członków klubu oraz kibiców.  

 

VI. Członkostwo i finansowanie: 

 

1. Członkiem MUKS Dunajec jest każda osoba posiadająca aktualną, podpisaną i 

złożoną w Klubie (u trenera prowadzącego) deklarację członkowską. 

2. Składka członkowska jest stałą, regularną (12 miesięcy w ciągu roku) opłatą 

pozwalającą na realizację podstawowych celów statutowych szkółki MUKS Dunajec. 

3. Składka członkowska wynosi: 

a. 130 zł miesięcznie – w przypadku pierwszego (lub jedynego) dziecka 

będącego członkiem MUKS Dunajec w kategoriach JUNIOR G (skrzat) do 

JUNIOR C (trampkarz) 

b. 50 zł miesięcznie – w przypadku drugiego dziecka będącego członkiem 

MUKS Dunajec w kategoriach JUNIOR G (skrzat) do JUNIOR C (trampkarz) 

c. 50 zł miesięcznie – w przypadku zawodnika, którego opiekun pełni funkcję 

kierownika w grupie wiekowej 

d. 0 zł miesięcznie – w przypadku trzeciego dziecka będącego członkiem MUKS 

Dunajec w kategoriach JUNIOR G (skrzat) do JUNIOR C (trampkarz) 

e. UWAGA! W przypadku kierownika, posiadającego dwójkę dzieci kalkulacja 

wygląda następująco: 50 zł za drugie dziecko + 50 zł zniżkowo za pierwsze 

dziecko z warunkiem pełnienia funkcji kierownika. 

4. Każdy członek MUKS Dunajec (opiekun zawodnika) zobowiązany jest do uiszczania 

składki członkowskiej za dany miesiąc do dnia 10-tego każdego miesiąca poprzez 

aplikację SPORTBM lub poza systemem. 

5. Brak wpłaty (nieuzasadniony i nie zgłoszony do trenera) może wiązać się z decyzją o 

zawieszeniu w prawach członka MUKS Dunajec, a co za tym idzie zawieszeniem 

udziału w treningach. 

6. Fundusz inwestycyjny – to obowiązkowy element składowy (10 zł każdej pełnej 

składki członkowskiej) składki członkowskiej przeznaczony na rozwój infrastruktury i 

zabezpieczenie sprzętu sportowego/treningowego w MUKS Dunajec. 



7. Z każdej odprowadzonej pełnej składki, musi zostać przeznaczone minimum 10 

zł na rozwój infrastruktury/sprzętu sportowego, a decyzje o wydatkowaniu 

funduszu są transparentne i potwierdzone dokumentem.  

8. Za wydatkowanie środków z funduszu inwestycyjnego odpowiedzialny jest 

koordynator/wyznaczony przez Prezesa MUKS Dunajec trener. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zarząd MUKS Dunajec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

regulaminie.  

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może 

być podstawą do wydalenia z MUKS/KS Dunajec Nowy Sącz. 

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i 

obowiązek rozstrzygać Zarząd MUKS Dunajec i Dyrektor KS Dunajec. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 

 


