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KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Regulamin finansowy sekcji pływackiej 

KU AZS UMCS Lublin 

 

1. Regulamin składek dla zawodników 

§1 

Ustala się opłatę miesięczna w wysokości 80zł.  

Opłatę należy wpłacać na konto sekcji do dnia 10 każdego miesiąca, przez 10 miesięcy w roku 

(oprócz lipca i sierpnia). W sytuacji powstania zaległości 3 miesięcznej w opłatach 

członkowskich zawiesza się zawodnika w prawach członkowskich.  

 

§2 

Zawodnicy zwolnieni z opłaty 

1. Zawodnicy posiadający I  klasę sportową i wyższą. 

2. Studenci UMCS.  

 

2. Regulamin dofinansowania udziału zawodników KU AZS UMCS Lublin  

w zgrupowaniach sportowych oraz sprzętu sportowego 

§1 

Ustala się następujące proporcje procentowe w finansowaniu udziału w zgrupowaniu 

zawodników w zależności od posiadanej klasy sportowej. 

 

        Kat.  Junior młodszy Junior Senior 

Kl.      wiek.  Zawodnik  Klub      Zawodnik  Klub      Zawodnik  Klub      

II  kl 30 70 50 50 100 0 

I   kl 0 100 0 100 0 100 

M kl 0 100 0 100 0 100 
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KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Klub może dofinansować udział zawodnika w zgrupowaniu w miarę posiadanych środków.  

Decyzję o wysokości dofinansowanie podejmuje Kierownik sekcji wraz z przedstawicielem 

Prezydium Klubu.  

§2 

Ustala się następujące kwoty dofinansowania zakupu sprzętu sportowego (odzież 

reprezentacyjna klubu) dla zawodników w zależności od posiadanej klasy sportowej. 

 

a) I klasa sportowa  i wyższe   klub   100 % dofinansowania. 

b) II klasa sportowa   klub 50%  /zawodnik 50%. 

c) Niższe klasy 100% zawodnik. 

Klub może dofinansować sprzęt dla zawodnika w miarę posiadanych środków. 

Decyzję o wysokości dofinansowanie podejmuje Kierownik sekcji wraz z przedstawicielem 

Prezydium Klubu.  

 

 

3.  Regulamin innych dopłat dla zawodników 

                                                              §1 

Wsparcie  dla studentów UMCS mieszkających w akademikach UMCS: 

Ustala się następujące wysokości wsparcie studentów UMCS, którzy ponoszą koszty 

zakwaterowania formie wynajmu mieszkania lub opłat za akademik, zamieszkałych na trenie 

Miasta Lublin : 

 I klasa sportowa 300 zł brutto  

 Klasa mistrzowska 500 zł brutto  

Forma przekazania wsparcia będzie dostosowana do indywidualnych uwarunkowań danego 

zawodnika.  

Brane pod uwagę są tylko klasy za wyniki indywidualne. 
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KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

                                                              §2 

Dopłaty do przelotów zawodników studiujących w USA: 

a) 50% ceny biletu. 

b) 100% ceny biletu w sytuacji uzyskania klasy Mistrzowskiej 

 

Dopłaty do przelotów będą przyznawane wyłącznie w związku ze startem zawodników  

w zimowych oraz letnich Mistrzostwach Polski tj. maksymalnie dwa razy w ciągu roku 

kalendarzowego. 

 

W sytuacjach nadzwyczajnych decyzję o przyznaniu dopłaty do przelotu podejmuje kierownik 

lub manager sekcji.  

  

Warunkiem otrzymania refundacji jest start na MP Seniorów i zdobycie medalu MP seniorów. 

 

4. Informacje końcowe  

§1 

Niniejszy regulamin obowiązuje na czas nieokreślony  

§2 

Niniejszy regulamin nie dotyczy zawodników objętych indywidualnymi programami 

finansowania oraz zawodników, którzy mają odrębne kontrakty z klubem.  
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