
1. Miejski Ośrodek Sportu zwany dalej MOS działający przy Centrum Sportu i Rekreacji 

prowadzi szkolenie dzieci, młodzieży oraz zawodników w następujących dyscyplinach 

sportowych: pływanie, lekkoatletyka, zapasy. 

2. Do sekcji sportowych mogą przystąpić zarówno dzieci, młodzież jak i zawodnicy 

pełnoletni. Warunkiem przystąpienia do sekcji jest wypełnienie deklaracji przez opiekuna 

prawnego w przypadku dzieci niepełnoletnich, w przypadku zawodników pełnoletnich 

sami podpisują deklarację. W obu przypadkach deklarację należy złożyć  do trenera 

prowadzącego lub w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konopnickiej 29; 41-300 

Dąbrowa Górnicza – Dział Sportu. 

Podpisaną deklarację należy złożyć do 10 marca 2023r. 

3. Opiekun prawny podpisując i składając deklaracje przystąpienia do sekcji jednoznacznie 

wyraża zgodę na udział osoby nieletniej w zawodach, turniejach, obozach sportowych                          

i zgrupowania treningowych. 

4. Za udział w treningach poszczególnych sekcji pobierana jest opłata treningowa.  

Opłatę treningową należy uiścić do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,                                

za każdy miesiąc, w  którym odbywają się treningi danej sekcji, do której została 

złożona deklaracja uczestnictwa. Opłatę należy wpłacać na konto CSiR Dąbrowa 

Górnicza, VeloBank: 90 1560 0013 2123 7122 6000 0043  

adresat: Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza 

Opis przelewu powinien zawierać następujące dane: 

Opłata treningowa+sekcja, imię i nazwisko (uczestnika), miesiąc za który wpłata jest 

dokonywana. Przykładowo: „Opłata treningowa pływanie, Jan Kowalski, marzec 2023”. 

5. Opłat treningowa dla zawodników trenujący w sekcjach MOS nie posiadających licencji 

zawodniczych wynosi 20,00 zł miesięcznie. 

Opłata treningowa dla zawodników trenujący w sekcjach MOS posiadających licencje 

zawodnicze wynosi 50,00 zł miesięcznie. 

Opłata treningowa w 2023 roku: marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień ( 8 miesięcy) 

Decyzję w sprawie licencji zawodniczych podejmuje trener prowadzący. 

6. Ulgi i zwolnienia ze składki członkowskiej:  

a) W przypadku rodzeństwa uczestniczącego w sekcjach MOS opłata za drugie i kolejne 

dziecko wynosi 50% kwoty bazowej. 

b) Zawodniczka/zawodnik zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty treningowej                         

na okres 10 miesięcy w przypadku wywalczenia medalu Mistrzostw Polski. 

c) Zawodniczka/zawodnik może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty 

treningowej na czas nieobecności spowodowanej długotrwałą kontuzją lub przewlekłą 

chorobą po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. 



d) Zawodniczka/zawodnik może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty 

treningowej ze względu na trudną sytuację materialną na podstawie wniosku wraz                            

      z uzasadnieniem. 

e) Decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty opłaty treningowej podejmuje Dyrektor 

CSIR Dąbrowa Górnicza. 

f) Nie uiszczenie „opłaty treningowej” skutkuje utratą prawa do uczestnictwa                                    

w treningach  i innych wydarzeniach  sekcji do czasu jej uregulowania. 

g) Opłata treningowa nie podlega zwrotowi. 

 

Regulamin wraz z deklarację dostępne na stronie http://csir.pl/mos/  

Dane kontaktowe: 
Centrum Sportu i Rekreacji 
ul. Konopnickiej 29 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel. 32 261 20 10 
e – mail: mos@csir.pl    

http://csir.pl/mos/

