
 

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO LIDER 
 

 

1. Postanowienia ogólne. 
 

§1  

   

Podstawą działalności Sekcji Jeździeckiej UKS Lider jest: statut Klubu, uchwały Zarządu 

Klubu oraz niniejszy regulamin. 

 

§2 

 

Sekcja Jeździecka UKS Lider nazywana jest dalej „Sekcją Jeździecką” lub „Sekcją”. 

 

 

2. Cele i zadania Sekcji. 

 

§3 

 

Zadaniem Sekcji Jeździeckiej 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. 

 

§4 

 

Władzami Sekcji Jeździeckiej UKS Lider są: 

 

1. Zarząd Klubu UKS Lider 

2. Kierownik Sekcji Jeździeckiej. 

 

§5 

 

Kierownika Sekcji Jeździeckiej wybiera Zarząd Klubu zwykłą większością głosów. 

 



§6 

 

Zarząd Klubu może udzielić Kierownikowi Sekcji Jeździeckiej pełnomocnictwa w 

podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z prowadzeniem sekcji, pozyskiwaniem 

funduszy, sponsorów itp.  

 

§7 

 

Zarząd Klubu UKS Lider w porozumieniu z Kierownikiem Sekcji Jeździeckiej ustala główne 

kierunki działalności sekcji. 

 

4. Obowiązki Kierownika Sekcji: 

 

§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. 

 

§9 

 

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

następujące warunki: 
 

1. Dostarczą do Kierownika Sekcji Jeździeckiej osobiście lub wypełnioną przez opiekunów 

prawnych deklarację przynależności do Klubu i Sekcji. 

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

3. Regularnie uczestniczą w zajęciach Jeździeckiej 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. 

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

     sportowej. 
 

§11 

 Zasady dodatkowe wynikające z specyfiki Sekcji Jeździeckiej: 

 

1. Dziecko biorące udział w zajęciach nie powinno posiadać przeciwwskazań zdrowotnych 

do uprawiania jeździectwa (wskazana konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu). 
2. Zabrania się żucia gumy, picia i jedzenia podczas jazdy konnej. 
3. Zabrania się biegania, krzyczenia, straszenia koni (np. poprzez nagłe otwierania parasola)    

i innych zwierząt. 

4. Należy pamiętać aby nie zachowywać się agresywnie i nie stosować przemocy                     

w stosunku do zwierząt. 

5. Należy dbać o zachowanie czystości na terenie ujeżdżalni, stajni i w czasie zajęć 

(szczególną uwagą należy zwrócić na śmieci, które mogą przestraszyć lub zranić 

zwierzęta tj. szeleszczących woreczków lub innych opakowań, rozbitego szkła, ostrych 

przedmiotów itp.). 

6. Zabrania się niszczenia, dekompletowania sprzętu jeździeckiego znajdującego się na 

wyposażeniu. 
7. Na teren stajni można wchodzić tylko za zezwoleniem. 

8. Karmienie zwierząt odbywa się wyłącznie za zezwoleniem osoby dorosłej. 
9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podchodzenia do koni, czyszczenia koni, 

siodłania, prowadzenia, pojenia. 
10. Dziecko uczestniczące w zajęciach zawsze musi mieć na głowie kask jeździecki                 

z atestem, w odpowiednim stroju do jazdy konnej (długie spodnie zakrywające kostkę, 

obuwie o twardej podeszwie z obcasikiem, sięgające powyżej kostki). Kaski i kamizelki 

ochronne są na wypożyczeniu stajni. Podczas jazdy konnej nie wolno mieć plecaka lub 

innych przedmiotów zawieszonych na plecach lub szyi. Dotyczy to również szalików. 
11. Rodzicom i opiekunom odbierający dzieci, zabrania się podjeżdżania samochodami 

bezpośrednio pod teren ujeżdżalni (to może spłoszyć konie i doprowadzić do upadku         

z konia ). 

12. Zabrania się przeszkadzania w prowadzeniu zajęć. 
13. Zabrania się palenia papierosów ( w tym e- papierosów) oraz picia alkoholu na terenie 

całego obiektu. 
 

 

 

 

 



6. Gospodarka materiałowo - finansowa Sekcji. 

 

§11 

 

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

zatwierdzonym przez Zarząd Klubu. 
 

7. Składka członkowska członków uczestników Sekcji. 

 

§12 

Zasady naliczania składki członkowskiej: 

 

1. Wszystkie terminy treningów uzgodnione z kierownikiem sekcji Klub opłaca z góry. 

Zajęcia które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu  (nieobecność członka) 

również są opłacane. 

2. Składka miesięczna członka sekcji na sezon 2016/17 wynosi 100zł/miesiąc, obejmuje 

jeden trening w tygodniu ( maksymalnie 4 treningi w miesiącu (48/rok), 60min zajęć + 

transport 30min ( w tym minimum 30 minut jazdy konnej). W razie niesprzyjających 

warunków pogodowych lub innych czynników zajęcia mo w całości być przeprowadzone 

jako zajęcia teoretyczne w budynku  lub terenie. 

3. Jeśli w danym miesiącu wypada 5 treningów, piąty trening nie odbywa się lub pozostaje 

do wykupienia z dodatkową opłatą 30zł za trening. Płatne w dniu treningu, gotówką u 

instruktora. 

4. Termin treningu ustala się indywidualnie z kierownikiem sekcji. Istnieje możliwość 

dowożenia i odwożenia dzieci na zajęcia z świetlicy szkolnej i przedszkola (dotyczy 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sierczy). 

5. W wakacje i ferie zimowe treningi odbywają się w innych terminach niż w ciągu roku. W 

przerwie wakacyjnej jest możliwość zawieszenia członkostwa na 1 lub 2 miesiące i 

przejście na składkę podstawową w wysokości 10zł/miesiąc lub uczestniczenia w części 

zajęć oraz  podziału składki członkowskiej. 

6. W przypadku jednej nieobecności na zajęciach w miesiącu, zajęcia nie podlegają 

odrabianiu ( będzie to rekompensowane dłuższą jazdą konną na kolejnych zajęciach). 

7. W przypadku dwóch nieobecności jedne zajęcia podlegają odrabianiu w terminie do 14 

dni licząc od daty terminu nieobecności. 

8. Zwolnienie z składki członkowskiej może nastąpić w przypadku  dłuższej absencji 

chorobowej na podstawie zaświadczenia lekarskiego i przejście na składkę podstawową w 

wysokości 10zł/miesiąc. 

9. W przypadku dziecka które, często choruje w miesiącach zimowych IX-II dopuszcza się 

zawieszenie treningów i przejście na składkę podstawową  w wysokości 10zł/miesiąc. 

10. Zwolnienie z składki może nastąpić w przypadku szczególnych osiągnięć sportowych, na 

wniosek kierownika sekcji, zatwierdzone przez Zarząd Klubu. 

11. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji członkostwa składka naliczana jest z góry na 

każdy miesiąc w wysokości 100zł/miesiąc. 

 

 



 

7. Postanowienia końcowe. 

 

§13 

 

1. Nadzór nad działalnością Kierownika Sekcji Jeździeckiej sprawuje Zarząd Klubu. 

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

Jeździeckiej 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. 

  

  

 


