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REGULAMIN KAR 
UKP MANTA JELCZ-LASKOWICE 

 
 

§1 
Przewinienia 

 
1. Członek Klubu może być ukarany za: 

a) nieprzestrzeganie Statutu; 
b) nieprzestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego Klubu i uchwał władz Klubu; 
c) nieregularne nieusprawiedliwione uczestnictwo w treningach; 
d) niesystematyczne wnoszenie opłat; 
e) zaleganie z opłacaniem składek; 
f) niesubordynację na zajęciach lub zawodach; 
g) działanie na szkodę wizerunku Klubu. 

2. W zależności od rodzaju wykroczenia, kary wymierza w formie uchwały Zarząd samodzielnie 
lub na wniosek Trenera. 

 
§2 

Rodzaje kar 
 

1. Karami mogą być: 
a) upomnienie; 
b) nagana; 
c) zawieszenie w prawach członka; 
d) wykluczenie. 

2. W stosunku do zawodników pozostających pod opieką Trenera, Trener może stosować dopuszczalne 
prawem środki dyscyplinujące, w tym odmowę dopuszczenia lub dalszego uczestnictwa w treningu oraz 
odmowę dopuszczenia do uczestnictwa w zawodach lub poszczególnych startach. 

3. Zawieszenie w prawach członka może zostać orzeczone na okres do 6 miesięcy. W okresie zawieszenia 
członek klubu nie ma prawa uczestniczenia w treningach i reprezentowania klubu na zawodach. 

4.  Zawieszenie w prawach członka z tytułu zalegania w opłacaniu składek członkowskich zawodnika 
może zostać orzeczone, jeżeli zaległość ta wynosi 2 miesiące. Zawieszenie w prawach członka 
nie zwalnia z obowiązku opłacania składek, także w okresie zawieszenia. Uchylenie kary zawieszenia, 
z tytułu nieopłacenia składek, możliwe jest dopiero po uregulowaniu tych zaległości. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich zawodnika przez 
okres sześciu miesięcy, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu zawodnika z członkostwa w klubie. 
Ewentualne ponowne przyjęcie zawodnika w poczet członków może nastąpić uchwałą Zarządu 
po uregulowaniu zaległych składek. O uznaniu zaległości za usprawiedliwioną lub nie, decyduje Zarząd. 

6. W przypadku członków zwyczajnych nieuczestniczących w zajęciach sportowych wykluczenie 
z członkostwa, z tytułu zaległości w uiszczaniu składek, następuje w przypadku nieusprawiedliwionego 
nieuregulowania składki rocznej. Ewentualne ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić 
uchwałą Zarządu po uregulowaniu zaległej składki. O uznaniu zaległości za usprawiedliwioną lub nie, 
decyduje Zarząd. 

7. Wykluczenie z członkostwa w klubie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy członków klubu. 
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Odwołania 
 

1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego 
Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, przesłanej listem poleconym na ostatni 
wskazany adres. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna. 
 

§4 
Postanowienia końcowe 

 
Regulamin kar został zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu w dniu 10.X.2014r. i wchodzi w życie 
z dniem zatwierdzenia. 


