
REGULAMIN SEKCJI GIMNASTYKI-TRAMPOLINY 
KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF POZNAŃ 

 
§ 1 

Słownik pojęć 
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1. „Klubie” należy przez to rozumieć Klub Sportowy AZS AWF Poznań, którego siedziba 
znajduje się pod adresem: ul. Św. Rocha 9, 61-135 Poznań. 
2. „Sekcji” należy przez to rozumieć sekcję „Gimnastyka - trampolina”, która działa w 
w/w Klubie w oparciu o jego statut oraz niniejszy regulamin pod adresem: ul. Jarochowskiego 62,  
60-246 Poznań. Numer telefonu: 508 143 104, adres e-mail: trampolina.azs.awf@gmail.com , strona 
internetowa: https://trampolina-poznan.pl 
3. „Uczestniku” należy przez to rozumieć osobę, która po spełnieniu wszystkich 
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie została dopuszczona do udziału 
w zajęciach sportowych organizowanych przez Sekcję. 
4. „Członku” należy przez to rozumieć osobę-zawodnika, która po spełnieniu wszystkich 
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie została przyjęta w poczet członków Sekcji. 
5. „Koordynatorze” należy przez to rozumieć osobę, która koordynuje, zarządza, nadzoruje i 
organizuje pracę Sekcji. 
6. „Zajęciach” należy przez to rozumieć zajęcia prowadzone w ramach działalności Sekcji w miejscu 
do tego wyznaczonym przez Koordynatora. 
8. „Treningach” należy przez to rozumieć zajęcia dla grup zaawansowanych. 
7. „Trenerze/Instruktorze” należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia realizowane w 
ramach działalności Sekcji. 
8. „Składce klubowej” należy rozumieć roczna składkę członkowską AZS. 
9. „Składce członkowskiej” należy rozumieć miesięczną składkę członkowską Sekcji. 
10.”Opłacie za Zajęcia” należy rozumieć miesięczną opłatę za zajęcia gimnastyczne uiszczaną przez 
Uczestnika. 

 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/Członków oraz warunki uczestnictwa w 
Zajęciach/Treningach w ramach działalności Sekcji. 

2. Główne założenia Sekcji: 
a. rozwój ogólnej sprawności fizycznej, 
b. uzyskanie podstawowych umiejętności gimnastycznych, 
c. podnoszenia umiejętności w przypadku Członków trenujących gimnastykę wyczynowo, 
d. upowszechnianie zdrowego stylu życia. 

3. Harmonogram Zajęć/Treningów ustalany jest każdego roku przez Koordynatora.  
4. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach/Treningach jest: 
a. podpisanie deklaracji uczestnictwa/członkostwa i posiadanie aktualnych badań lekarskich 
b. dokonanie rejestracji internetowej w klubowym systemie https://sportsmanago.pl/parent-activate 
b. akceptacja oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu Sekcji, 
c. terminowe opłacanie wymaganych składek klubowych, składek członkowskich/opłat za zajęcia. 

5. Każdy członek posiada legitymację członkowską Akademickiego Związku Sportowego 
6. Członek biorący udział w zawodach posiada licencję Polskiego Związku Gimnastyki. 

 
 

§ 3 
Organizacja Zajęć/Treningów 

 
 

1. Zajęcia/Treningi prowadzone są przez Trenerów oraz Instruktorów Sekcji. 
2. Zadaniem Trenera /Instruktora jest organizacja zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

właściwej asekuracji i pomocy oraz techniki i metodyki nauczania. 
3. Członek/Uczestnik bezwzględnie stosuje polecenia Trenera/Instruktora podczas zajęć oraz w 

trakcie przebywania na terenie obiektu sportowego, a także podczas wyjazdów i udziału: w 
zawodach, zgrupowaniach, pokazach i innych akcjach objętych działalnością Sekcji. 
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4. Zabrania się samodzielnego przebywania na hali gimnastycznej, korzystania z przyrządów i 
sprzętu specjalistycznego, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników. 

5. Członkowie/Uczestnicy zobowiązani są do: 
a. przestrzegania regulaminu Sekcji, 
b. przestrzeganie regulaminu hali sportowej 
c. przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
d. przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa 

6. Zmiana terminu Zajęć Uczestnika może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w 
grupach, po wcześniejszej konsultacji z trenerem prowadzącym i Koordynatorem. 

7. Sekcja zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć informując odpowiednio wcześniej Uczestników. 
W takim przypadku Sekcja zaproponuje zrealizowanie Zajęć w innym terminie bądź zwróci Opłatę 
za odwołane Zajęcia. 

8. Sekcja zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Zajęcia. 
9. Uczestnik/Członek utrudniający innym korzystanie z Zajęć/Treningów, nieprzestrzegający 

regulaminu Sekcji zostanie skreślony z Zajęć/Treningów, w przypadku gdy wcześniejsze 
upomnienia słowne, powiadomienie rodzica nie przyniosły poprawy zachowania. 

10. Decyzję o skreśleniu z listy Członków/Uczestników na wniosek Trenera podejmuje Koordynator. 
11. Trener za zgodą Koordynatora może w każdym momencie zrezygnować z dalszego szkolenia 

Członka bez podania przyczyn. Rezygnacja ze szkolenia odbywa się drogą elektroniczną i ma 
skutek natychmiastowy. 

 
 

§ 4 
Ubezpieczenie i opłaty 

 
 

1. Członek/Uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnej polisy NNW obejmującej: 
uprawianie sportu w tym sportów ekstremalnych, udział w zawodach sportowych i zgrupowaniach 
sportowych, dojazd na i z zawodów oraz zgrupowań. 

2. Opłaty za zajęcia/składki członkowskie będą wykorzystywane na cele statutowe Klubu, ze 
szczególnym uwzględnieniem Sekcji. 

3. Członek/Uczestnik, uiszcza należność za Treningi/Zajęcia w formie miesięcznej składki 
członkowskiej lub opłaty za zajęcia w wysokości ustalonej na dany rok. 

4. Nieobecność na zajęciach/treningach nie zwalnia z uiszczania comiesięcznej opłaty za 
zajęcia/składki członkowskiej. 

5. W przypadku choroby członka/uczestnika powodującej jego nieobecność na Zajęciach/Treningach 
powyżej 1 tygodnia, możliwe jest zmniejszenie opłaty za zajęcia/składki członkowskiej, pod 
warunkiem przesłania drogą elektroniczną zwolnienia lekarskiego (email: 
trampolina.azs.awf@gmail.com, sms, Messenger, wahtsup itp.). Zmniejszenie opłaty nastąpi 
proporcjonalnie do długości zwolnienia lekarskiego. 

6. Opłata za zajęcia/składka członkowska za dany miesiąc powinna być uregulowana z góry, do 10-
go dnia każdego miesiąca. 

7. W okresie wakacji letnich opłata za zajęcia/składka członkowska nie będzie pobierana. 
8. Składka członkowska/opłata za zajęcia nie uwzględnia opłat za: obozy wyjazdowe, obozy 

dochodzeniowe, treningi specjalistyczne podczas wakacji oraz ferii zimowych i jest ustalana 
odrębnie. 

9. Opłata za udział w zawodach sportowych jest ustalana odrębnie na podstawie komunikatu 
organizacyjnego danej imprezy. 

10. Członek Sekcji ponosi koszty zakupu osobistego sprzętu sportowego: treningowego i startowego. 
11. Członek Sekcji startujący w klasie mistrzowskiej na zawodach krajowych i międzynarodowych nie 

płaci składki członkowskiej. 
12. Opłatę za zajęcia/składkę członkowską należy uiścić logując się przez stronę Sekcji: 

https://trampolina-poznan.pl do panelu rodzica systemu Sportsmanago i wykonując przelew 
poprzez usługę Przelewy24. Tytuł przelewu i kwota generują się automatycznie. 

13. W przypadku ogłoszenia lockdownu związanego z sytuacja epidemiczną lub jakiegokolwiek innego 
zdarzenia nadzwyczajnego, nagłego, którego nie można było przewidzieć, skutkującego 
nieodbywaniem się Zajęć/Treningów (stan wyjątkowy, stan wojennych, działania czynników 
przyrody, pandemia itp.). uniemożliwiającego prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, 
obowiązywać będzie opłata miesięczna w wysokości 50% stawki. 
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14. Wysokość opłat: 

Grupy początkujące: 
- Zajęcia 1 godzina raz w tygodniu - opłata miesięczna 150 zł, 
Grupy średniozaawansowane: 
- Zajęcia 1,5 godziny raz w tygodniu - opłata miesięczna 200 zł, 
- Zajęcia 1,5 godziny dwa razy w tygodniu - opłata miesięczna 250 zł. 
 

Grupy zaawansowane: 

     - Treningi trzy i więcej razy w tygodniu - opłata miesięczna 250 zł, 

 

     Zajęcia indywidualne: 

- Zajęcia 1 godzina – 150 zł 

 

Grupy początkujące i średniozaawansowane – osoby dorosłe 

- Stawka za zajęcia ustalana indywidualnie z prowadzącym zajęcia. 

 
 

§ 5 
Rezygnacja z zajęć 

 
W przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika/Członka należy wysłać powiadomienie drogą 
elektroniczną do Koordynatora (email: trampolina.azs.awf@gmail.com, sms, Messenger, wahtsup) 
oraz Trenera prowadzącego (email, sms, Messenger, whatsup). Rezygnacja powinna być 
zgłoszona w celu wstrzymania opłat za zajęcia/składki członkowskiej z końcem danego miesiąca. 
W przeciwnym wypadku zostaną naliczone opłaty/składki za kolejne miesiące. Nieobecność 
Zajęciach/Treningach nie jest podstawą do nienaliczania opłat za zajęcia/składki członkowskiej. 
 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
Sekcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie podana 
zostanie do wiadomości Uczestników/Członków poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Sekcji oraz powiadomienie Uczestników/Członków drogą mailową lub osobiście na 
hali sportowej Sekcji. W terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu 
Uczestnik/Członek ma prawo zrezygnować z Zajęć/Treningów. Bezskuteczny upływ wym. terminu 
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.  

 
 

 
 

Gimnastyka-trampolina 
KS AZS-AWF Poznań 

 
 


