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                                                                                                 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Ja, niżej podpisany /a/ …………………………………………………………………………….…..……nr Pesel…………………………………….………………………………………………. 
   /imię i nazwisko/ 
 
Data urodzenia/dd-mm-rr/………………………..…………………… w …………………………………………….…………………………………..………………………….…………………. 
 
Zamieszkały /a/ w …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…… 
                            /kod pocztowy, miejscowość, ulica , nr domu, nr mieszkania/ 
 
Tel. kontaktowy………………………………………….……..adres e-mail ………………………………………………………………….…………………………………………..…………….. 
 
Deklaruję przystąpienie do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start”, ul.  Maja 151 45-356 Opole. Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu Klubu                       
i Regulaminów Klubu, przepisów wewnętrznych oraz przepisów Polskiego Związku Szermierczego - zapoznałem /-łam/ się z regulaminem – jego treść jest dla 

mnie  zrozumiała. Zobowiązuję się do posiadania aktualnych badań lekarskich oraz terminowego regulowania składek członkowskich /12 miesięcy w roku/.
         

…………………………………………………………………………… 
           /data, czytelny podpis/ 

 
W przypadku osób małoletnich:  
 
Ja /My/ niżej podpisany /ni/ rodzic /ce/ /opiekun /owie/: 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………......     tel. kontaktowy………………………………………………………….…………………....... 

/imię i nazwisko/ 

 
Zamieszkały /a/ w ……………………………………………………………………………………………..…………….……………………………………….………………………….………………......... 
                                         /kod pocztowy, miejscowość, ulica , nr domu, nr mieszkania/ 
 
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………………….……….………......... 
 
2. ……………………………………….......................................................................….     tel. kontaktowy………………………………………………………....…………………..... 

/imię i nazwisko/ 

 
Zamieszkały /a/  

 
w ……………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………..…............................................... 
                                                                    /kod pocztowy, miejscowość, ulica , nr domu, nr mieszkania/ 
 
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………....... 
 
wyrażam /my/ zgodę na przystąpienie syna/córki/przysposobionego:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………….………….. Pesel: …………………………………………….…..……………………….. 
                                                  /imię i nazwisko małoletniego/  

 
Zam.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 /kod pocztowy, miejscowość, ulica , nr domu, nr mieszkania/ 

 
Deklaruję przystąpienie mojego dziecka do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” ul.  Maja 151 45-356 Opole. Zobowiązuję / my/ się przestrzegać 
postanowień Statutu Klubu i regulaminów Klubu, przepisów wewnętrznych oraz przepisów Polskiego Związku Szermierczego – zapoznałem /-łam; -liśmy/ się z 
regulaminem – jego treść jest dla mnie /nas/ zrozumiała. Zobowiązuję się do posiadania przez syna/córkę/przysposobionego aktualnych badań lekarskich oraz 
terminowego regulowania składek członkowskich /12 miesięcy w roku/.  

 
 
1. …………………………………………………………………………………      
          /data, czytelny podpis/ 

 
2. …………………………………………………………………………………   
     /data , czytelny podpis/  
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Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w UKS Start Opole 
 

Oświadczam, iż w dn. ………..……………rezygnuję z członkostwa mojego/syna/córki/przysposobionego …………………………………………………. w Klubie UKS Start Opole. 

Rozliczyłem się z wszystkich należności oraz wypożyczonych przez Klub akcesoriów szermierczych.      

                                            ………….…………………………………………………………… 
                                          /data, czytelny podpis/  

 
Decyzja Zarządu Klubu: 
 
Wnioskującego przyjęto w poczet członków Klubu UKS Start Opole w dniu: ……………………………………………………………………… 
 
Wnioskującego po rozliczeniu z zobowiązań wobec Klubu skreślono z listy członków Klubu UKS Start Opole  
 
w dniu: ………………………………………..…… z powodu: ……………………………………………………………………….......................................... 
 
             
                                                                                                                                                          ………………………………………………………………..………. 
 
                                                   /podpis członka Zarządu/ 
 
Załącznik nr 1 do deklaracji członkowskiej UKS Start Opole  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Działając w oparciu o  art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych ), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ), ja niżej podpisana/y 
oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie przez  UKS '' START Opole ''  zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojej osoby/ córki/syna zarejestrowany 
podczas realizacji: 
 

 konkursów, turniejów sportowych ; 

 innych uroczystości klubowych ; 

 w mediach:  Internecie, prasie, telewizji oraz w publikacjach popularyzujących szermierkę. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Klubu. 
 

Oświadczenie moje ważne jest przez cały okres członkostwa dziecka w Uczniowskim Klubie Sportowym '' START Opole''. 
 
 

 
Opole dnia  ............................................................. 

 
 
 

      .................... ………………...........................................                                                               ...................................................................... 

              (imię i nazwisko osoby/rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                                                               (podpis osoby/ rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 do deklaracji członkowskiej UKS Start Opole 
 

REGULAMIN 
 
Klub Sportowy “START” jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych szermierką. Przez udział w imprezach organizowanych przez Klub, lub po 

wejściu do budynku Klubu, wszyscy, włączając członków, zawodników, działaczy, trenerów i gości, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu 
Zachowania i Bezpieczeństwa. Jednocześnie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Klubu i innych regulaminów i zarządzeń. Wszystkie osoby związane w jakiś 
sposób z szermierką również obowiązane są do przestrzegania przepisów Polskiego Związku Szermierczego i Międzynarodowego Związku Szermierczego (FIE). 

 
 
 

1. Obowiązki klubu 
 

Klub zapewnia swoim zawodnikom:  
1) możliwość uczestniczenia w zajęciach z trenerem i rozwijania swoich predyspozycji sportowych, 
2) możliwość uczestniczenia w turniejach szermierczych, zgrupowaniach i obozach szermierczych, 
3) możliwość korzystania z dostępnego sprzętu klubowego (aparaty sędziowskie, plansze) poza sprzętem indywidualnym (ubiór, plastrony, maski, broń, 

rękawice, buty, skarpety, przewody indywidualne), 
4) konserwację i naprawę broni, w tym drobne akcesoria (sprężynki, grzybki, naciągi, itp.), 
5) ubranie sportowe (dres) w miarę możliwości i dokonywania kolejnych zakupów, 
6) drugą sztukę broni dla zawodników biorących udział w turniejach szermierczych, 
7) broń dla zawodników kwalifikujących się do startu w OOM, 
8) możliwość reprezentowania barw klubowych podczas zawodów i pokazów okolicznościowych, 
9) zadbanie o stypendia sportowe za wybitne osiągnięcia dla najlepszych zawodników Klubu 
10) w ciężkich sytuacjach finansowych możliwość uzyskania częściowego zwolnienia z opłat (na wniosek zawodnika, indywidualnie rozpatrywany przez Zarząd 

Klubu). 
 
 

2. Obowiązki zawodników 
 

1) opłacanie składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku zgodnie z regulaminem (120 zł za osobę, 200 zł za 2 osoby) 
a) opłaty należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca na konto w banku ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice PL 34 1050 1504 

1000 0090 3170 5545 tytułem „Cele statutowe - opłata członkowska” 
2) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach treningowych 

a) obecność na sali treningowej w stroju sportowym przed rozpoczęciem treningu, 
b) pomoc trenerowi w przygotowaniu zajęć – przynoszenie/odnoszenie sprzętu, 
c) poinformowanie trenera o swojej chwilowej niedyspozycji na treningu, złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu i innych ograniczeniach 

uniemożliwiających/utrudniających wykonywanie ćwiczeń, 
d) godne i bezpieczne zachowanie podczas treningów i turniejów szermierczych, 
e) wykonywanie poleceń trenera. 

3) reprezentowanie Klubu podczas pokazów, turniejów szermierczych, zgodnie z pkt. 3 Regulaminu, 
4) pomoc przy organizacji zawodów organizowanych przez Klub, 
5) uczestniczenie w obozach sportowych organizowanych przez Klub,   
6) posiadanie właściwego ubezpieczenia i aktualnych badań lekarskich,  
7) posiadanie właściwego sprzętu indywidualnego (strój + broń) zgodnie z przepisami PZS, czy FIE, 
8) skompletowanie sprzętu szermierczego w przeciągu 3 miesięcy od daty przystąpienia do klubu na, po tym okresie Zarząd może rozważyć użyczenie sprzętu, 
9) odstąpienie od walk w momencie stwierdzenia uszkodzenia w którymkolwiek z elementów ubioru czy też  broni (pęknięcia/złamania klingi w szpadzie, 

szabli, uszkodzenia punty, maski) i poinformowania niezwłocznie o tym trenerów, instruktorów, 
10) znajomość i przestrzeganie regulaminów i przepisów PZS, 
11) dbanie o dobrą atmosferę w grupie i zdrową sportową rywalizację, 
12) dążenie do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, osiągania jak najlepszych wyników sportowych, 
13) dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,  
14) przestrzeganie regulaminu i innych decyzji Klubu, 
15) zawodnik nie ma prawa odmówić walki treningowej koledze klubowemu, 
16) zawodnik ma obowiązek stosować właściwą dietę podczas zawodów oraz na co dzień, 
17) zawodnik ma obowiązek utrzymywać wysoką sprawność fizyczną (kondycję) i psychiczną, w szczególności zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz 

używania jakichkolwiek używek, alkoholu, papierosów, środków wspomagających (dopingu), itp. 
18) zawodnik nie biorący udziału w letnim zgrupowaniu szermierczym ma obowiązek zwrócić powierzony przez Klub sprzęt, najpóźniej do 30 czerwca, 
19) zawodnik ma obowiązek swoją postawą godnie i kulturalnie reprezentować swój klub, trenera, sponsorów, miasto, szkołę, itp. – w szczególności w 

chwilach sukcesów lub porażek. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnych słów, obrażanie bądź okazywanie braku szacunku w stosunku do kolegów, 
przeciwników, sędziów, trenerów, działaczy i wszelkich innych osób obecnych na zawodach i treningach; niedopuszczalne jest zachowanie polegające na 
rzucaniu sprzętem zarówno na planszy jak i poza planszą.  
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Za nieprzestrzeganie powyższych zapisów klub może ukarać zawodnika: 

1. pisemnym upomnieniem, 
2. pisemną naganą, 
3. dyskwalifikacją zawodnika i/lub zawieszeniem w prawach członka klubu na okres stosowny do przewinienia od 1 do 3 miesięcy. 

 
 

3. Zasady reprezentowania klubu na zawodach szermierczych 
 

1) w zawodach startują wyłącznie zawodnicy powołani do startu przez głównego trenera, 
2) decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener na podstawie: 

a) obecności na treningach, 
b) udziału w zawodach organizowanych przez klub, 
c) opłacanej składki miesięcznej, 
d) aktualnych badań lekarskich, 
e) osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów, 
f) rezultatów walk z partnerami klubowymi, 
g) rezultatów osiągniętych na wcześniejszych zawodach, 
h) realizacji zapisów regulaminu Klubu, 

3) zawodnik niepowołany przez trenera nie ma prawa reprezentować barw klubu, 
4) zawodnik powołany przez trenera ma obowiązek: 

a) startu w zawodach punktowanych, 
b) startu w zawodach towarzyskich, 
c) startu w zawodach organizowanych przez Klub, 
d) potwierdzenia udziału w zawodach w terminie wskazanym przez trenera, umożliwiającym zgłoszenie zawodnika zgodnie z regulaminem 

zawodów, 
e) zgłoszenia i usprawiedliwienia nieobecności na zawodach, na które zawodnik został zgłoszony, 
f) posiadania ważnej licencji, karty zdrowia, odpowiedniego stroju i sprzętu - broni, części zamiennych i narzędzi w ilości gwarantującej bezpieczny 

udział w zawodach, 
g) udziału w zawodach w stroju z logo klubu, 
h) przeprowadzenia samodzielnej rozgrzewki i walk treningowych przed rozpoczęciem zawodów oraz przed rozpoczęciem eliminacji pucharowych; 

zawodnik nie ma prawa odmówić walki treningowej koledze klubowemu, 
5) niezależnie od powyższych warunków trener ma w każdym przypadku prawo do podjęcia indywidualnej decyzji odnośnie startu lub wykluczenia ze 

startu zawodnika, 
6)  Zarządowi klubu przysługuje prawo do zmiany decyzji trenera, w szczególności w stosunku do zakazu startu wobec zawodnika, który swoim 
zachowaniem, postępowaniem, stosunkiem do uprawianej dyscypliny sportu, wynikami w nauce oraz ogólnie pojętym stylem życia, nie zasługuje na 
reprezentowania barw klubu. 
 
 

4. Cele sportowe stawiane zawodnikom UKS Start Opole 
 

Cele sportowe będą stawiane zawodnikom przez trenera i zarząd klubu w zależności od: 

 wieku  

 czasu trwania procesu szkoleniowego 

 uzyskiwanych dotąd wyników  
Minimalnym celem sportowym jest uzyskanie wyniku na poziomie gwarantującym uzyskiwanie punktów do klasyfikacji PZS w swojej kategorii wiekowej. 
Podstawowym zadaniem zawodnika jest wygranie co najmniej połowy walk w eliminacjach grupowych oraz zwycięstwo w pierwszej walce eliminacji 
bezpośredniej (pucharów). 
Cele sportowe stawiane są przed zawodnikami biorącymi udział w zawodach z cyklu Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski w odpowiedniej kategorii wiekowej. 
Cele sportowe dla zawodników występujących w kategorii junior młodszy, junior są następujące: 
- juniorzy młodsi: miejsca 1 – 8 w zawodach w kat. junior młodszy, 1 – 32 w kat. junior, 
- juniorzy: miejsca 1 – 16 w zawodach kat. Junior. 
W kolejnych zawodach zawodnik powinien dążyć do uzyskania lepszych od dotychczasowych wyników w walkach grupowych oraz pucharowych. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nagrody dla zawodników osiągających znaczące wyniki sportowe 
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Zarząd Klubu, w miarę możliwości finansowych, będzie nagradzał zawodników za wyniki i osiągnięcia sportowe osiągane przez zawodnika, zwłaszcza na 
podstawie wyników klasyfikacji grupowej PZS. Nagrodzenie zawodnika może mieć formę: 

 listu gratulacyjnego 

 nagrody rzeczowej 

 dofinansowania obozu sportowego / stypendium lub innej formy przyznanej przez Zarząd UKS „Start” Opole, zawodników wskazanych przez głównego 
trenera. 

 
Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu Klubu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
postanowienia Zarządu Klubu. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Klubu. 
 
 
 
 
 
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości (data i czytelny podpis): 
 
 
Podpis zawodnika:…………………………………………………………………………….… 
 
 
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:…………………………………………………. 


