REGULAMIN
Uczniowskiego Klubu Sportowego
ORKA Częstochowa

Na podstawie Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Częstochowa, zwanego dalej
„Klubem” ustala się szczegółową procedurę postępowania w sprawie:
– zasad przyjęcia do Klubu
– praw i obowiązków zawodników i rodziców
– zasad uczestnictwa w treningach
– zasad zgłaszania i uczestnictwo w zawodach
– zasad przejścia do innego klubu (zmiana barw klubowych) i rezygnacji z członkostwa
– udzielania nagród, wyróżnień, kar
– innych spraw organizacyjnych
§1
ZASADY PRZYJĘCIA DO KLUBU
1. Przynależność do Klubu jest DOBROWOLNA.
2. Zawodnikami Klubu mogą być uczniowie szkół powszechnych zakwalifikowani do
szkolenia przez Trenera prowadzącego.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:
•

złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji klubowej (w przypadku zawodnika
nieletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego, deklaracja dostępna do pobrania na
stronie www.uksorka.czest.pl),

•

zapoznanie się zawodnika/osoby podpisującej deklarację ze Statutem oraz
Regulaminem Klubu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do jego przestrzegania
i zostaje potwierdzone przez złożenie deklaracji,

•

wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej przez Zarząd Klubu.

4. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu należy wyłącznie do
kompetencji i zadań Zarządu Klubu. Wszelkie sprawy o charakterze organizacyjnym
realizowane na rzecz Klubu mogą być przeprowadzane przez rodziców i członków Klubu po
wcześniejszym powiadomieniu i uzyskaniu akceptacji Zarządu.
5. Odpowiedzialność Klubu za zawodnika w czasie zajęć treningowych jest ograniczona do
czasu przebywania zawodnika na hali basenowej. Klub nie odpowiada za zdarzenia
wynikające z pozostania zawodnika na obiekcie basenowym poza zajęciami.

§2
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW I RODZICÓW
1. Zawodnicy Klubu zobowiązani są:
•

Godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie
zawodniczym i na zewnątrz Klubu,

•

Z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, trenerów
i kolegów,

•

Dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny,

•

Brać udział w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera i imprezach
organizowanych przez Klub,

•

Podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych
zasad i regulaminów,

•

Na oficjalnych zawodach sportowych występować zawsze w posiadanych strojach
klubowych (koszulki, bluzy, czepki // bluzy, koszulki),

•

Godnie reprezentować barwy klubowe na zawodach sportowych i angażować się
w starty,

•

Zachowywać się kulturalnie, z szacunkiem odnosić się do rywali, trenerów, sędziów
i innych uczestników wydarzeń sportowych, przestrzegać zasad fair play,

•

Wypełniać polecenia trenerów w szczególności tych dotyczących kulturalnego
zachowania się oraz realizacji programów treningów,

•

Swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy,

•

Dbać o swoje zdrowie i regularnie przeprowadzać wymagane badania lekarskie.

•

Godzić obowiązki szkolne z zajęciami sportowymi.

2. Za szkody wyrządzone z winy uczestnika zajęć, nieprzestrzegania przepisów
regulaminów odpowiada członek Klubu a w przypadku osób nieletnich jego prawny opiekun
3. Zawodnicy i ich prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego śledzenia
komunikatów i informacji pojawiających się na stronie internetowej Klubu, profilu Facebook
lub przekazywanych przyjętą formą, w tym komunikacji elektronicznej (e-mail, sms,
messanger itp.) Zarząd nie odpowiada za skutki nieznajomości udostępnianych informacji.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W TRENINGACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie do 10 dnia każdego miesiąca składki
członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu. (wysokość
składki na stronie internetowej klubu).

2. Uczestnik, który nie ureguluje składki członkowskiej przez okres dwóch miesięcy nie
zostanie dopuszczony do zajęć.
3. Nieobecność w zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej
(uczestnik może odrobić zajęcia w późniejszym terminie).
4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przez cały miesiąc, składka
członkowska za zgodą Zarządu Klubu może być zmniejszona o połowę.
5. Nieuregulowanie składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy będzie skutkowało
pozbawieniem członkostwa w Klubie.
6. Ewentualne ponowne przyjęcie zawodnika może nastąpić za zgodą Zarządu po
uregulowaniu zaległości.
7. Opłatę wpisową oraz składkę członkowską członek Klubu zobowiązany jest wpłacać na
rachunek bankowy Klubu nr 54 2530 0008 2002 1225 5698 0001 odpowiednio opisując
przelew:
- wpisowe (imię i nazwisko dziecka)
- składka członkowska za miesiąc .… (imię i nazwisko dziecka)
8. Zawodnikowi może zostać wypożyczony sprzęt treningowy i sportowy zakupiony ze
środków Klubu. Wydanie sprzętu może nastąpić na czas określony lub nieokreślony.
9. Zawodnik jest zobowiązany do zwrotu wydanego mu sprzętu zakupionego przez Klub
każdorazowo na wezwanie trenera prowadzącego grupę, który powiadamia o takim fakcie
zawodnika lub jego opiekuna. Powiadomienie przekazuje się: ustne, pisemne lub drogą
elektroniczną (e-mail, massenger, sms, itp.). Zwrócony sprzęt może zostać wydany
zawodnikowi ponownie.
10. W przypadku rezygnacji bądź pozbawienia członkostwa w Klubie zawodnik jest
zobowiązany do zwrotu w ciągu 7 dni przydzielonego mu sprzętu zakupionego przez Klub
oraz uregulowania składek członkowskich do dnia ustania członkostwa.
§4
ZASADY ZGŁASZANIA I UCZESTNICTWO W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący daną grupę,
na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany.
3. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd w miarę możliwości finansowych Klubu.
4. W przypadku nieobecności zgłoszonego zawodnika na zawodach Klub ma prawo żądać
zwrotu poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie) Klub
może odstąpić od dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.

5. Zawodnik chcący wziąć udział w zewnętrznych akcjach i konsultacjach szkoleniowych
musi skonsultować ten fakt z trenerem prowadzącym i uzyskać jego akceptację.
§5
ZASADY PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
(zmiana barw klubowych) I REZYGNACJI Z CZŁONKOWSTWA
1. Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku
Pływackiego i Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Interpretacja tych przepisów
należy do kompetencji Zarządu.
2. Członek Klubu nie może być członkiem innego klubu sportowego, który prowadzi
współzawodnictwo lub działalność szkoleniową tożsamą ze działalnością statutową UKS
Orka Częstochowa.
3. W celu zmiany barw klubowych (przynależności klubowej) członek Klubu zobowiązany
jest do złożenia rezygnacji z członkostwa w Klubie. W celu realizacji tego uprawnienia
pełnoletni zawodnik lub rodzic/ opiekun prawny nieletniego zawodnika jest zobowiązany do:
•

złożenia pisma do Zarządu Klubu o rezygnacji z członkostwa w Klubie,

•

przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć przyjęcia zawodnika,

•

zdania otrzymanego sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,

•

rozliczenia składek klubowych,

4. Zwolnienie zawodnika następuje po spełnieniu ww. warunków łącznie.
5. W przypadku zaległości występujących przed datą rezygnacji Zarząd ma prawo dochodzić
roszczeń z tytułu niezapłaconych składek tj. wystawić wezwania do zapłaty, złożyć wniosek
do sądu o wystawienie tytułu egzekucyjnego.
6. Zarząd nie przewiduje sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie.
§6
NAGRODY I KARY
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, godne reprezentowanie barw Klubu,
sportową postawę i rywalizację w duchu „fair play” Zarząd Klubu przyznaje wyróżnienia
i nagrody rzeczowe.
2. W przypadku naruszenia ustalonych zasad trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec
zawodników następujące konsekwencje:
•

upomnienie ustne,

•

upomnienie ustne w obecności rodzica,

•

usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w
działań),

•

niezgłoszenie do zawodów,

•

wystąpienie do Zarządu Klubu o zawieszenie w prawie reprezentowania Klubu we
współzawodnictwie sportowym na okres od 14 dni do 3 miesięcy. Okres ten może
ulec skróceniu na wniosek trenera prowadzącego,

•

wystąpienie do Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków Klubu.
§7
SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osobą odpowiedzialna za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę
treningową.
2. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z Zarządem Klubu:
•

mail – klub@uksorka.hekko24.pl

•

telefonicznie (telefony dostępne na stronie internetowej Klubu).

3. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami jest zamieszczany na stronie internetowej Klubu.
4. Regulamin może zostać zmieniony w całości lub w części przez Zarząd Klubu
na wniosek Trenera Koordynatora, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia Członków
(Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego).
5. Wszelkie propozycje zmiany Regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu
i zostaną poddane do zaopiniowania Walnemu Zebraniu Członków Klubu.
6. Niejasności i sytuacje sporne, które wynikną będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu na
bieżąco.
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.
8. Sprawy nieujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.
9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.
Zarząd
UKS ORKA Częstochowa

