
 

REGULAMIN SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ UCZNIOWSKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO LIDER 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

§1  

   

Podstawą działalności Sekcji Lekkoatletycznej UKS Lider jest: statut Klubu, uchwały 

Zarządu Klubu oraz niniejszy regulamin. 

 

§2 

 

Sekcja Lekkoatletyczna UKS Lider nazywana jest dalej „Sekcją lekkoatletyczną” lub 

„Sekcją”. 

 

 

2. Cele i zadania Sekcji. 

 

§3 

 

Zadaniem Sekcji Lekkoatletycznej jest w szczególności: 

 

1. Zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania sportu wyczynowego i 

powszechnego. 

2. Kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie klubu i 

regionu. 

3. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością oświatowo-wychowawczą. 

4. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

5. Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym sportowcom po ukończeniu 18 

roku życia. 

6. Prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia własnych 

wychowanków oraz zapewnienie w tym celu stałego naboru do sekcji. 

7. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach 

sportowych w szczególności ujętych w planach Związków Sportowych. 

 

 

3. Władze Sekcji sportowej. 

 

§4 

 

Władzami Sekcji Lekkoatletycznej UKS Lider są: 

 

1. Zarząd Klubu UKS Lider 

2. Kierownik Sekcji Lekkoatletycznej. 

 

§5 

 

Kierownika Sekcji Lekkoatletycznej wybiera Zarząd Klubu zwykłą większością głosów. 



 

§6 

 

Zarząd Klubu może udzielić Kierownikowi Sekcji Lekkoatletycznej pełnomocnictwa w 

podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z prowadzeniem sekcji, pozyskiwaniem 

funduszy, sponsorów itp.  

 

§7 

 

Zarząd Klubu UKS Lider w porozumieniu z Kierownikiem Sekcji Lekkoatletycznej ustala 

główne kierunki działalności sekcji. 

 

4. Obowiązki Kierownika Sekcji Lekkoatletycznej: 

 

§8 

 

1. Koordynuje i organizuje proces szkolenia sportowego. 

2. W porozumieniu z Zarządem Klubu powołuje trenerów sekcji 

3. Kieruje i nadzoruje pracę trenerów sekcji. 

4. Współpracuje z organami Polskich władz sportowych w dyscyplinie sportowej 

reprezentowanej przez Sekcje 

5. Ustala harmonogram treningów zawodników sekcji 

6. Ustala kalendarz startów w zawodach sportowych. 

7. Nawiązuje współpracę ze szkołami, 

8. Wnioskuje w sprawach wyróżnień lub kar członków Sekcji, 

9. Przeprowadza analizy osiąganych wyników sportowych przez czołowych zawodników 

sekcji w zawodach sportowych w kraju i za granicą, 

10. Popularyzuje osiągnięcia Sekcji, 

11. Udziela pomocy w organizowaniu zawodów sportowych, treningów, zgrupowań 

szkoleniowych oraz innych imprez organizowanych przez Klub, 

12. Corocznie opracowuje materiały sprawozdawcze z działalności sekcji 

 

 

5. Prawa i obowiązki członków Sekcji sportowej. 

 

§9 

 

Członkami Sekcji sportowej są osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby dorosłe które spełnią 

następujące warunki: 

 

1. Dostarczą do Kierownika Sekcji Lekkoatletycznej osobiście lub wypełnioną przez 

opiekunów prawnych deklarację przynależności do Klubu i Sekcji. 

2. Opłacają comiesięczne składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu i 

w terminie nie później niż do końca miesiąca którego składka dotyczy. 

3. Regularnie uczestniczą w zajęciach lekkoatletycznych prowadzonych według 

harmonogramu. 

4. Wykluczenie z Sekcji następuje na skutek nie spełnienia punktów 1-3, na prośbę opiekuna 

prawnego lub z powodu łamania regulaminu sekcji. 

 

 



 

§10 

 

Do szczegółowych obowiązków członka Sekcji należy: 

 

1. Stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego. 

2. Zachowanie godne sportowca, 

3. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach i zgrupowaniach sportowych 

4. Uczestnictwo w zawodach sportowych wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

4. Przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w rywalizacji 

sportowej. 

 

 

6. Gospodarka materiałowo - finansowa Sekcji sportowej. 

 

§11 

 

Potrzeby materiałowo - finansowe Sekcji realizuje się zgodnie z planem finansowym Sekcji 

zatwierdzonym przez Zarząd Klubu. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 

§12 

 

1. Nadzór nad działalnością Kierownika Sekcji Lekkoatletycznej sprawuje Zarząd Klubu; 

2. Prezes Klubu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla Kierownika Sekcji 

Lekkoatletycznej oraz trenerów Sekcji. 

3. Zarząd Klubu niezależnie od uprawnień wynikających z treści niniejszego regulaminu 

może: 

a) zlecić Sekcji sportowej do realizacji dodatkowe (szczegółowe) zadania wynikające 

z działalności statutowej Klubu. 

  

 


