
 

 
 

Warszawa 18.08.2020 

 
REGULAMIN 

Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION-WARSZAWA    
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Klub „Legion” Warszawa działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut. 
2. Warunkami przynależności do klubu są: 
● złożenie deklaracji członkowskiej, dostarczenie jednego zdjęcia, 
● dokonanie wpłaty wpisowej w wysokości 50 zł, 
● opłacanie składek członkowskich, 
● uczestnictwo w zajęciach. 
3. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o swoją sprawność fizyczną oraz jej systematycznego 

podnoszenia. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze 
ogólnorozwojowym i specjalistycznym. 

4. Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez „Legion” Warszawa zobowiązany jest do wykonywania 
poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń, oraz przestrzegania ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. 

5. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista oraz 
aktywny udział w zajęciach sportowych. 

6. Obowiązkiem uczestnika 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. 

7. Każdy uczestnik 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 rodzicami/opiekunami dziecka. 

8. Wszyscy uczestnicy zajęć 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 prezentacjach i uczestnictwa w zawodach. 

9. Brak właściwego stroju klubowego może być podstawą dla trenera o odsunięciu dziecka od reprezentowania 
Klubu, oraz o udziale w zajęciach/ prezentacjach/ zawodach. 

10. Na sali treningowej podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględnie konieczność zmiany obuwia na napalcówki, 
skarpetki lub inne obuwie – pod warunkiem dopuszczenia ich przez trenera prowadzącego zajęcia. 

11. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są dbać o sprzęt sportowy znajdujący się w sali treningowej. 
  

2. OPŁATY I UBEZPIECZENIE 
1. Dziewczynki uczestniczące w zajęciach objęte są ubezpieczeniem NNW, podczas trwania zajęć. Dodatkowo jest 

możliwość wykupienia 24 godzinnego ubezpieczenia w Klubie (w ramach Polisy Klubowej). 
2. Zasady opłat ujęte są w regulaminie opłat KSGA Legion Warszawa. 

  
3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Dzieci przypisane są do odpowiednich grup i trenerów. Grupy te mają jednoznacznie określone miejsce i terminy 
zajęć. 

2. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany grupy, dni treningu ani trenera bez wcześniejszej zgody Zarządu 
Klubu. 

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach jego grupy, Klub nie przewiduje możliwości odbycia ćwiczeń w 
ramach zajęć innej grupy, lub w innych terminach. Brak obecności na zajęciach nie jest podstawą do 
zmniejszenia miesięcznej składki członkowskiej. 



4. Rodzice nie mogą przebywać na sali treningowej podczas prowadzonych zajęć, z wyłączeniem procesu naboru 
oraz zgłoszonych przez Zarząd „dni otwartych”. 
  
4. USTALENIA KOŃCOWE 

1. Poza niniejszym regulaminem, Klub zastrzega prawo do zdefiniowania innych regulaminów, dotyczących 
kwestii reprezentacji i barw klubowych, zmian przynależności do klubów, kar i nagród. 

2. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego, oraz pozostałych regulaminów 
obowiązujących w Klubie 

3. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zapisów powyższego Regulaminu. W kwestiach 
spornych decyzja Zarządu jest decyzją obowiązującą. 

4. Następstwem nie przestrzegania w/w punktów są: 
● niedopuszczenie przez Trenera Prowadzącego do zajęć, 
● upomnienie słowne, 
● powiadomienie rodziców/opiekunów, 
● prace społeczne, 
● wykluczenie z grona członków. 

 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd „Legion” Warszawa, dnia 18.08.2020 r. 
 

 


