REGULAMIN ORGANIZACYJNY
UKP MANTA JELCZ-LASKOWICE
§1.
Członkostwo w klubie
1.

2.

Członkiem klubu zostaje się po:
1) złożeniu deklaracji członkowskiej;
2) przyjęciu w poczet członków przez Zarząd klubu;
3) uiszczeniu wpisowego.
Małoletni są członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. W ich imieniu w kontaktach
z Klubem występuje rodzic/opiekun prawny.
§2
Organizacja naboru do sekcji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sezon treningowy trwa zgodnie z rokiem szkolnym od 1 września do 30 czerwca następnego roku, o ile
Zarząd nie ustali inaczej.
Nabór nowych członków do klubu odbywa się we wrześniu każdego roku.
Kandydat na członka klubu uczestniczącego w zajęciach sportowych bierze udział w bezpłatnych
zajęciach w celu sprawdzenia jego umiejętności pływackich.
O przyjęciu do klubu decyduje Zarząd klubu wraz z Trenerem.
W przypadku braku wolnych miejsc, Zarząd może zrezygnować z naboru do klubu.
Przyjęcie do klubu może nastąpić również w innym czasie niż podany w ust. 2. Decyzja w tej sprawie
należy do Zarządu.
§3
Finansowanie

1.

2.

Finansowanie działalności Klubu odbywa się:
1) ze składek członkowskich;
2) z darowizn i zapisów;
3) z dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi;
4) z dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
5) z dochodów z majątku;
6) z dochodów z działalności gospodarczej;
7) z dochodów z innych wpływów.
Rodzice/opiekunowie prawni finansują:
1) składki członkowskie;
2) wyposażenie pływackie (we własnym zakresie) okulary, czepki, stroje pływackie, klapki, płetwy,
stroje sportowe (koszulka, spodenki) itp.;
3) odzież klubową – koszulka i bluza dresowa, ewentualnie czepek;
4) opłaty startowe oraz koszty transportu i pobytu na zawodach;
5) obowiązkowe badania lekarskie;
6) licencje zawodnicze;
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3.

4.
5.
6.
7.

7) obozy i zgrupowania.
Z budżetu Klubu finansuje się:
1) wynajem pływalni;
2) wynagrodzenie trenerów;
3) ubezpieczenie zawodników i trenerów;
4) opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekcji;
5) opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego;
6) inne wydatki niezbędne do funkcjonowania sekcji.
W przypadku możliwości finansowych klubu Zarząd może ustalić dofinansowanie, bądź sfinansowanie
w całości, wydatków przypadających na rodziców, o których mowa w ust 2.
W przypadku możliwości finansowych klubu Zarząd może sfinansować imprezy i wycieczki klubowe;
upominki okolicznościowe dla dzieci będących członkami klubu, itp.;
Po zakończeniu sezonu Zarząd przedstawia dokumentację finansową do wglądu Komisji Rewizyjnej,
która działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
Wysokość oraz tryb płacenia składek członkowskich określa regulamin opłat składek członkowskich
zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
§4
Organizacja Treningów

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Przed rozpoczęciem sezonu Zarząd w porozumieniu z trenerami ustala podział na grupy treningowe.
Treningi odbywają się na obiektach sportowych:
Basen miejski: Jelcz- Laskowice ul. Basenowa 5
W ramach rocznego cyklu treningowego zajęcia mogą odbywać się w innych ustalonych przez Trenera/
Zarząd miejscach.
Do zajęć w ramach sekcji sportowej może przystąpić osoba:
a) która złożyła deklarację członkowską/uczestnictwa i została przyjęta przez Zarząd w poczet
członków klubu;
b) bez zaległości w opłatach członkowskich;
c) posiadająca ważne badania lekarskie potwierdzone przez uprawnionego lekarza medycyny
sportowej;
d) zdrowa w dniu treningu – bez trwających infekcji, kłopotów oddechowych itp.
Do zajęć rekreacyjnych, nauki i doskonalenia pływania może przystąpić osoba:
a) która złożyła deklarację członkowską/uczestnictwa i została przyjęta przez Zarząd w poczet
członków klubu;
b) bez zaległości w opłatach członkowskich;
c) po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika, podpisanego
przez rodzica/opiekuna prawnego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu);
d) zdrowa w dniu treningu – bez trwających infekcji, kłopotów oddechowych itp.
Do zajęć sprawdzających, w ramach i naboru do klubu może przystąpić osoba:
a) po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych podpisanego przez
rodzica/opiekuna prawnego (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu);
b) zdrowa w dniu treningu – bez trwających infekcji, kłopotów oddechowych itp.
Klasyfikacji przynależności do odpowiedniej grupy dokonuje Trener.
Członkowie klubu zobowiązani są do:
a) bezwzględnego wykonywania poleceń Trenera dotyczących organizacji zajęć;
b) kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie obiektu;
c) koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników;
d) zgłaszania Trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych;
e) niezwłocznego opuszczenia basenu i szatni po skończonych zajęciach.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po zakończeniu
zajęć.
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10. Zarząd może odwołać trening w związku z uczestnictwem sekcji w zawodach lub innych przypadkach
losowych.
11. Trenerzy prowadzą listę obecności na zajęciach udostępnianą do wglądu rodzicom/opiekunom
prawnym.
12. Trenerzy zobowiązani są do informowania zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych
o postępach dziecka.
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Trenera o przyczynach dłuższej niż
7-dniowa nieobecność dziecka na zajęciach sportowych.
§5
Organizacja zawodów
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Zawodnicy biorą udział w zawodach ustalonych przez Trenerów/Zarząd.
Zawodnicy mogą również reprezentować klub w innych zawodach pod warunkiem wcześniejszego
poinformowania i uzyskania zgody Trenera prowadzącego. W tych przypadkach wszystkie sprawy
organizacyjne i finansowe załatwiają zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni.
Przed zawodami zawodnicy otrzymują informację o terminie i miejscu zawodów, przewidywanych
opłatach i kosztach, sposobie transportu, miejscu i godzinie zbiórki.
Obowiązująca lista zawodników powołanych na zawody prezentowana jest na stronie klubowej
www.ukp-manta.pl
W ustalonym każdorazowo z Trenerem terminie rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłatę związaną
z kosztami uczestnictwa.
Zawodnicy mają obowiązek startu w zawodach, do których zostali zgłoszeni. Koszt wyjazdu i opłaty
startowej zawodnicy ponoszą również w przypadku nieobecności (wyjątek może stanowić zwolnienie
lekarskie, o ile istnieje możliwość wycofania zawodnika z zawodów). O sytuacji takiej
rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują Trenera.
Przejazd na zawody odbywa się w sposób podany każdorazowo w informacji.
W przypadku wyjazdu zorganizowanego (bus, autokar, itp.), wyjazd i powrót zawodnika odbywa się
razem z całą grupą.
W trakcie zawodów zawodnicy podporządkowani są poleceniom Trenera. Warunkiem startu
w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych
na udział w zawodach. Przekazanie małoletniego Trenerowi w celu wyjazdu na zawody, jest
równoznaczne z udzieleniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w zawodach
i warunki transportu. W przypadku przekazania małoletniego przez osobę nie będącą jego
rodzicem/opiekunem prawnym, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
dziecka w zawodach i warunki transportu.
Członkowie/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabierania na wszystkie zawody aktualnej
karty zdrowia sportowca oraz aktualnej licencji.
Do kontaktowania się z organizatorami zawodów i reprezentowania przed nimi klubu upoważnieni są
Trenerzy, bądź osoby przez nich wyznaczone.
W trakcie zawodów zawodnicy nie mogą opuszczać budynku basenu.
Każdą niedyspozycję zdrowotną w czasie zawodów zawodnicy zobowiązani są zgłosić Trenerowi, który
decyduje o możliwości startu.
Zawodnicy startują w konkurencjach wybranych przez Trenera lub uzgodnionych z Trenerem.
Postanowienia Trenera dotyczące obsady konkurencji przez zawodników są decydujące. O obsadzie
sztafet decyduje Trener.
Zawodnicy zabierają ze sobą wyposażenie pływackie: okularki, czepek, strój zgodny z przepisami PZP
i FINA, klapki wraz z kompletem zapasowym, stroje klubowe.
Zawodnicy zobowiązani są do występowania w odzieży klubowej: koszulka, bluza dresowa. Zaleca się
posiadanie klubowego czepka.
Zawodnicy przygotowują się do startu w sposób profesjonalny: rozgrzewka sucha i mokra w wodzie,
odpowiedni ubiór, odżywianie i nawadnianie.
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18. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 6, 7, 8, 12, 16 i 17 mogą nastąpić wyłącznie w uzgodnieniu
z Trenerem.
§6
Organizacja obozów i zgrupowań
1.
2.
3.
4.

O terminie i miejscu obozów i zgrupowań decyduje Zarząd w porozumieniu z Trenerem.
O ilości uczestników, kategoriach wiekowych i liście osób biorących udział w obozie lub zgrupowaniu
decyduje Zarząd w porozumieniu z Trenerem.
Zgłoszenia do uczestnictwa dokonuje rodzic/opiekun prawny zawodnika wypełniając kartę
kwalifikacyjną i wpłacając w wyznaczonym terminie kwotę ustaloną przez Zarząd.
Uczestnicy obozu podlegają regulaminowi obozu/zgrupowania.
§7
Kary i nagrody

1.
2.

Wymierzanie kar członkom klubu następuje na podstawie i na zasadach określonych w regulaminie kar
zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu.
Przyznawanie wyróżnień i nagród członkom klubu następuje na podstawie i na zasadach określonych
w regulaminie wyróżnień i nagród uchwalonym przez Zarząd Klubu.
§8
Komunikowanie się z zawodnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi

1.
2.

3.

Wszystkie informacje o wydarzeniach, uchwałach, sprawach organizacyjnych prezentowane są
na bieżąco na stronie klubowej www.ukp-manta.pl
Zawiadomienie członków o Walnym Zebraniu Klubu następuje poprzez zamieszczenie informacji
o jego dacie, miejscu i godzinie, na stronie klubowej www.ukp-manta.pl, na co najmniej 14 dni przed
jego terminem. W przypadku niemożności zamieszczenia zawiadomienia o Walnym Zebraniu na stronie
Klubu, Zawiadomienie to zamieszcza się na tablicy informacyjnej klubu na Basenie Miejskim
w Jelczu-Laskowicach przy ul. Basenowej 5.
Zawodnicy i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego śledzenia pojawiających się
informacji.
§9
Sprawy różne

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Do występowania w imieniu Klubu upoważniony jest wyłącznie Zarząd lub osoby przez niego
upoważnione.
Zawodnicy startujący w zawodach powinni posiadać licencję Polskiego Związku Pływackiego.
Zarząd/Trener występuje do właściwych organów o nadanie numerów kodowych zawodnikom, licencji
Polskiego Związku Pływackiego oraz corocznych hologramów. Licencje przechowuje Zawodnik klubu.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych
przez Zarząd.
§10
Zmiana barw klubowych
Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku Pływackiego.
Zawodnik posiadający licencję zawodniczą z numerem kodowym klubu NKP podlega przepisom
dotyczącym zmiany barw klubowych bez względu na członkostwo w klubie.
O zamiarze zmianie klubu lub zakończeniu treningów zawodnik informuje pisemnie z adnotacją
rodzica/opiekuna prawnego.
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4.

Zarząd może wyrazić zgodę na przejście do innego klubu, po uregulowaniu zaległości w opłatach
członkowskich.
§11
Zaangażowanie rodziców/opiekunów prawnych

1.
2.

Klub funkcjonuje dzięki zaangażowaniu i aktywności rodziców/opiekunów prawnych oraz
ich inicjatywom.
Działalność rodziców/opiekunów prawnych ma charakter wyłącznie społeczny i nie może stanowić
o zwolnieniu z opłat.
§12
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wystąpić do Zarządu klubu z wnioskiem o wyjaśnienie
spornych i niejasnych spraw.
Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi klubu.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Zarząd.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu w dniu 10.X.2014r. i wchodzi
w życie z dniem zatwierdzenia.

www.ukp-manta.pl

Str. 5

