REGULAMIN
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Krótka z siedzibą w
Mysiadle

POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1
Stowarzyszenie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Krótka zwany w dalszej części
„klubem” działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach,
własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.
&2
Klub jest organizatorem szkolenia sportowego na wszystkich poziomach umiejętności w
zakresie piłki siatkowej. Uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez MWZPS i PZPS oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju
psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
zawodników klubu.
&3
Najwyższym organem władz klubu jest Walne Zebranie
Klub reprezentowany jest przez zarząd stowarzyszenia (dalej „zarząd”), który zobowiązany
jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez statut i Walne Zebranie.
Zawodnik to osoba uczestnicząca w szkoleniu

PRAWA, OBOWIĄZKI I KARY
&1
PRAWA ZAWODNIKA
Zawodnik Klubu ma prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych,
zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich,
ogólnopolskich a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych wg przyjętego
harmonogramu,
b) korzystania ze sprzętu sportowego i infrastruktury klubu,
c) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach
sportowych/turniejach,
d) nagród i wyróżnień za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków i postępy
w szkoleniu – na wniosek trenera.
&2

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:
a) złożenia pisemnej deklaracji zawodniczej o chęci przystąpienia i reprezentowania
klubu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
b) dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez
lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie
c) w przypadku sekcji minisiatkówki dopuszcza się oświadczenie rodzica o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu
2. Zawodnik klubu ma obowiązek:
a) godnego reprezentowania klubu podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i za granicą,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach
sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez
trenera lub władze klubu,
c) przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,
d) poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz
zawodach na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h
przed ich rozpoczęciem, oraz usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym
treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),
e) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
f) godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec
trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie
szkoleniowym
g) dbałości o powierzony sprzęt sportowy w tym części garderoby
h) zwrotu powierzonego sprzętu sportowego w tym strojów w przypadku rezygnacji z
treningów, zmiany barw klubowych lub skreślenia z listy zawodników
i) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
j) troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,
k) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji
l) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych
wyników sportowych,
m) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce
n) terminowego opłacania opłat za zajęcia (do 10-go dnia każdego miesiąca),
o) dokonywania stosownych wpłat dodatkowych przed wyjazdami na mecze,
zgrupowania, dodatkowy sprzęt w określonym terminie.
p) zakupu jednej pary butów halowych na własność i używania ich w czasie zajęć.

&3
ZAKAZY
1. Małoletni zawodnicy klubu podlegają bezwzględnemu zakazowi:
a) palenia papierosów,
b) picia alkoholu,
c) używania jakichkolwiek środków odurzających,

2. Zakaz obowiązuje również poza godzinami zajęć sportowych. W przypadku stwierdzenia
złamania zakazu osoba ta zostaje skreślony z listy zawodników klubu.

&6
KARY
Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień regulaminu klubu
oraz niestosowanie się do decyzji trenerów przewiduje się następujące kary:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

upomnienie ustne trenera,
wydalenie z treningu przez trenera,
upomnienie na piśmie,
zawieszenie udziału w rozgrywkach/turniejach na czas określony,
niedopuszczenie do rozgrywek/turniejów
odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach, do których został powołany
g) wydalenie z Klubu.
2. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera zarząd klubu. Od nałożonej
na zawodnika kary ujętej w punktach c, d, e, f i g przysługuje odwołanie do zarządu w
terminie do 7 dni.
&7
OBOWIĄZKI KLUBU

a) Zapewnienie kadry szkoleniowej na treningi, turnieje, i inne działania zawarte w statucie
b) Zapewnienie opieki nad małoletnimi zgodnie z przepisami prawa
c) Realizowanie planu szkoleniowego odpowiedniego dla danej grupy wiekowej w tym
prowadzenie odrębnych grup treningowych dla odpowiednich kategorii wiekowych
d) Organizacja uczestnictwa w zawodach sportowych, obozach i innych akcjach
e) Zapewnienie członkom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
f) Pozyskiwanie dotacji na akcje szkoleniowe, zawody i sprzęt sportowy
g) Umożliwienie zakupu klubowego sprzętu sportowego
h) Współpraca z władzami MWZPS i PZPS w zakresie formalności związanych z ewidencją i
organizacją oraz uczestnictwem w turniejach ligowych.

FINANSOWANIE SZKOLENIA I OPŁATY ZA ZAJĘCIA I ZGRUPOWANIA
&1
Działalność szkoleniowa klubu finansowana jest:
a) przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, które są jego zawodnikami poprzez
opłacanie miesięcznych opłat zawodniczych
b) z dotacji z organów samorządowych,
c) z darowizn osób prywatnych i firm,
d) z innych źródeł,

&2
ZASADY REGULUJĄCE SYSTEM OPŁAT
a) Wpłaty pochodzące ze opłat, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na
cele statutowe Klubu.
b) Wysokość opłat miesięcznych oraz opłaty wpisowej dla zawodników uchwala zarząd
klubu.
c) Przewiduje się obniżenie opłaty miesięcznej w przypadku uczęszczania na zajęcia
rodzeństwa do 50% opłaty.
d) W ramach opłaty miesięcznej klub zapewnia:
•
•

udział w zajęciach szkoleniowych zapewniając odpowiedni sprzęt, obsługę
trenerską i infrastrukturę
udział w zawodach sportowych (wpłaty wpisowego, diety sędziowskie,
przygotowanie boiska)

e) Opłat zawodniczych nie pobiera się w miesiącach wakacyjnych
f) Wysokość opłaty nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
g) Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania
opłaty
h) W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej
kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych
wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić
zawodnika z listy zawodników Klubu.
i) W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w
danym miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na
pisemny wniosek rodziców może ulec anulowaniu jednak każdorazowo wymagana jest
indywidualna decyzja zarządu klubu.
j) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział
zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka zarząd klubu na podstawie pisemnej
prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera i
osób biorących w szkoleniu zawodnika).
k) Terminy oraz opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania, obozy szkoleniowe ustala
zarząd klubu w porozumieniu z trenerami.
l) W miarę posiadanych przez klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów,
obozów, turniejów.
m) W szczególnych przypadkach klub, na pisemna zgodę opiekunów prawnych zawierającą
uzasadnienie i po konsultacji z Trenerem, może częściowo partycypować w kosztach
pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, lub rozłożyć w czasie spłatę należności za
uczestnictwo w obozie.
n) W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z
powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest
zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zmiany niniejszego regulaminu uchwala zarząd klubu z własnej inicjatywy lub na
wniosek trenerów.

b) Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i
rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej klubu pod adresem URL:
www.krotka.eu
c) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządu klubu.
d) Rzeczy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kompetencjach decyzyjnych
zarządu.
e) Warunkiem przyjęcia zawodnika do klubu jest zaakceptowanie powyższego
regulaminu

Regulamin w powyższej wersji wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2015 roku

