
 

 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO  SWIM2WIN  KROSNO  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01. 09. 2019 r. do 31. 08. 2020 r. 

2. Regulamin, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa            

prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Klub Sportowy Swim2Win          

Krosno .  

3. Zapisanie dziecka na zajęcia zobowiązuje uczestnika i jego rodzica lub opiekuna            

prawnego do zapoznania się z : 

● Regulaminem Klub Sportowy Swim2Win , 

● Regulaminem pływalni ,  

● Regulaminem Opłacania Składek , 

● Statutu, 

● Warunkach ubezpieczenia . 

II. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU 

1.Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej. 

2.Wypełnienie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia . 

3.Wypełnienie i podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku          

. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH  

1.Posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej lub oświadczenie         

rodziców o stanie zdrowia zawodnika.  

2.Wniesienie opłat sekcyjnych i klubowych na konto sekcji do 10 każdego miesiąca            

zgodnie z regulaminem Opłacania składek . 
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Zawodnik zobowiązany jest do : 

● przestrzegania zasad bezpieczeństwa , 

● kulturalnego zachowania się na obiektach sportowych oraz poza nimi , 

● kulturalnego zachowania się wobec trenerów,kolegów i koleżanek z sekcji , 

● kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych , 

● wykonywania poleceń wydanych przez trenera , 

● dbanie o sprzęt oraz pilnowanie swojego sprzętu potrzebnego do treningu , 

● godne reprezentowanie klubu na arenie okręgowej,ogólnopolskiej oraz       

międzynarodowej , 

● występowanie na zawodach w posiadanym stroju klubowym (dres,koszulka,czepek        

), 

● posiadanie podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego , 

● rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w każdym treningu, 

● pomocy innym zawodnikom z sekcji , 

● uczestnictwa we wszystkich zawodach na które jest zgłoszony przez trenera , 

● uzyskanie zgody trenera na opuszczenie miejsca treningu  

● informowanie trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych.Korzystanie z zajęć        

zakazane jest uczestnikom posiadającym infekcje, choroby zakaźne lub cierpiącym         

na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na innych uczestników           

zajęć. W przypadkach wskazanych powyżej, instruktor lub trener ma prawo          

ograniczyć lub zakazać uczestniczenia w zajęciach. 

Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny           

opracowanym przez trenerów, instruktorów zatrudnionych w klubie . 

Trener, instruktor  zobowiązany jest do : 

● przestrzeganiu regulaminu sekcji oraz pływalni , 

● przygotowania i przekazania zarządowi Klubu Sportowego Swim2Win Krosno z         

początkiem każdego nowego roku szkolnego nie później niż do 30.09 rocznego           

planu szkoleniowego sekcji , 

● nadzoru nad powierzonymi zawodnikami sekcji w czasie prowadzenia zajęć na          

pływalni i sali treningowej . 

● nadzoru nad powierzonymi zawodnikami na zawodach i obozach organizowanych         

przez Klub Sportowy Swim2Win Krosno , 

● tworzenie przyjaznej atmosfery w powierzonych grupach , 

● oceny zachowania i zaangażowania zawodnika oraz czynionych postępów na         

zajęciach i zawodach . 

Trenerzy,instruktorzy  

● zgłaszają i wycofują zawodników z zawodów w systemie zgłoszeń elektronicznych  

● trenerzy,instruktorzy mają wpływ na dobór zawodników w poszczególnych        

grupach w drużynie .  

● przekazują spostrzeżenia zarządowi usprawniające pracę szkoleniową w sekcji .  
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Rodzice uczestnika zajęć ( członka ) zobowiązani są do: 

● regularnego opłacania składki członkowskiej - zgodnie załącznikiem nr 1 do          

regulaminu dotyczącym opłacania składek członkowskich 

● informowania trenerów o nieobecności zawodnika na treningu (np. z powodu          

choroby na podstawie zwolnienia lekarskiego) 

● kontrolowania zachowania zawodnika, oraz wyciągania konsekwencji wobec       

dziecka, które dostało upomnienie od trenera 

● nie ingerowania w plan treningowy ułożony przez trenera prowadzącego dla          

uczestnika zajęć ( członka)  

● Z uwagi na zły wpływ na koncentrację dzieci, w czasie treningów i zawodów             

rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi. Chyba, że          

trener prowadzący udzieli na to zgodę 

● Podczas zawodów i treningów rodzice/opiekunowie,powinni przebywać na       

trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym          

odbywają się zajęcia lub zawody 

Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania          

regulaminów odpowiada dziecko a poniesionymi kosztami obciążeni zostają rodzice .  

Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, na           

którym odbywają się zajęcia oraz zawody . 

 

V. 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 w postaci: 

a. wyróżnienia na piśmie z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza zawodnik, 

b. nagrody rzeczowe, 

c. nagrody finansowe, 

d. wystąpienia do władz miasta o wyróżnienie lub stypendium za szczególne osiągnięcia            

sportowe. 

2. Nagrody rzeczowe i/lub finansowe Zarzą d Klubu przyznaje zawodnikom za osiąganie           

wysokich wyników sportowych, w szczególności zajęcie miejsc 1-16 w Mistrzostwach          

Polski. Wysokość oraz rodzaj nagród jest ustalana przez Zarząd i zależy od osiągniętego             

wyniku sportowego oraz od kondycji finansowej Klubu.  

Nagroda finansowa może być udzielona również w formie zwolnienia z opłat za zajęcia             

na okres ustalony przez Zarząd. 

3. Za szczególne zaangażowanie, wysoką frekwencję i godną postawę na treningach, na            

wniosek trenera prowadzącego ,Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z miesięcznej          

opłaty za zajęcia . 
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4. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi           

przysługuje prawo wymierzania następujących kar: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach zawodnika na okres 6 miesięcy,  

d) usunięcie zawodnika z Klubu. 

5. Wymierzenie kary o której mowa w pkt. 4 lit. c wiąże się z niedopuszczeniem do                

zajęć treningowych i startów w zawodach oraz wystąpieniem o zawieszenie stypendiów. 

6. Kary wymierzane są za wykroczenia, za które uznaje się w szczególności: 

a)  nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz oraz Regulaminów Klubu, 

b) niesystematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych według ustalonych        

harmonogramów, 

c)  nieterminowe i niesystematyczne uiszczanie opłat (klubowych,miesięcznych) 

d) niestawienie się na zawody bez podania przyczyny (przyczyna niestawienia się na            

zawody sportowe podlegać będzie ocenie przez Zarząd Klubu, w wyniku czego kara może             

być podtrzymana lub anulowana) 

e)  zniszczenie lub zagubienie sprzętu i mienia klubowego (kara finansowa) 

f)  niesportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach.  

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH  

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący           

grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów .  

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach do których został powołany . 

3. Koszt wyjazdu na zawody ponosi rodzic lub klub ze składek członkowskich  

4. W przypadku nieobecności zawodnika na zawodach do których dostał powołanie klub            

ma prawo do żądania zwrotu kosztów poniesionych na udział w zawodach danego            

zawodnika .  

5. Wszelkie wymagane formalności oraz opłaty związane z zawodami zawodnik ma           

obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego. W           

przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału w         

zawodach  
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6. Zawodnik ma obowiązek reprezentować klub na zawodach w stroju klubowym           

wskazanym przez trenera prowadzącego.  

 

 

 

 

VI. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU 

1. W celu zmiany barw klubowych członek klubu zobowiązuje się do: 

- złożenie pisma do zarządu klubu o chęć zmiany barw klubowych  

- przedstawienie pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika 

- zdanie sprzętu sportowego do trenera ,instruktora prowadzącego 

- rozliczenie składek klubowych  

-uzyskanie zgody zarządu Swim2Wim Krosno na zmianę barw klubowych  

 

VII. WYSTĄPIENIE Z KLUBU  

Wystąpienie z klubu możliwe jest zgodnie ze statutem po złożonej rezygnacji (w            

przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez opiekuna prawnego w formie pisemnej          

do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do trenera , instruktora            

prowadzącego i rozliczenie składek klubowych . 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener, instruktor prowadzący daną            

grupę treningową. 

2. Zebrania trenerów, instruktorów z rodzicami odbywają się na początku roku szkolnego            

oraz w miarę potrzeb. 

3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z trenerem, instruktorem          

poszczególnych grup po wcześniejszym umówieniu się .  

4. Aktualny plan zajęć trenerów, instruktorów z grupami i terminarz zawodów jest            

zamieszczony na stronie internetowej . 

5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu należy zgodnie ze             

statutem wyłącznie do zadań Zarządu Klubu . 

Wszelkie sprawy załatwiane na rzecz Klubu mogą być przeprowadzone przez rodziców i            

członków Klubu po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu i uzyskaniu akceptacji. 
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6.Każdy nowo przyjęty zawodnik po trzech miesiącach i uregulowaniu składek otrzymuje           

od klubu czepek i koszulkę klubową . 

7.Istnieje możliwość zakupu dresów klubowych (spodnie i bluza). 

Spodnie - koszt 50 zł  / Bluza z kapturem - 70 zł /Torba  - 25 zł  

Dresy będą wydawane po wcześniejszym uiszczeniu kaucji .W przypadku wystąpienia          

zawodnika z klubu w ciągu trzech miesięcy od wpłacenia kaucji ,cała kwota będzie             

zwracana po oddaniu dresów do klubu . Po upływie trzech miesięcy,odzież przechodzi na             

własność zawodnika .  

8. Wizyta u fizjoterapeuty klubowego jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej konsultacji           

z trenerem prowadzącym ,który umawia zawodnika na spotkanie .  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klub ma prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu. 

3. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

4. Organizator zajęć, czyli Klub Sportowy Swim2Win Krosno zastrzega sobie prawo           

ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie. 

6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego           

Regulaminu będą rozpoznawane przez sądy powszechne. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Sportowego Swim2Win Krosno  

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

I.Zasady ogólne 

1. Każda osoba, przystępując do Klubu Sportowego Swim2Win Krosno zwanego dalej           

Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek miesięcznych ,zgodnie z uchwałą przyjętą           

przez Zarząd Klubu. 

2. O wysokości, sposobie i warunkach opłacania składek miesięcznych decyduje Zarząd           

Klubu w drodze uchwały. 

3. Składka miesięczna obowiązuje od rozpoczęcia roku szkolnego tj. od września do            

czerwca .W styczniu stawka wynosi 50 % . 

W miesiącach wakacyjnych trenujące dzieci płacą stawkę 50 % .  

4. W przypadku nieopłacenia składek miesięcznych Klub zastrzega sobie prawo do           

usunięcia Uczestnika z grupy treningowej. 

5. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek         

miesięcznych  podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

6. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek          

miesięcznych muszą być przedstawione Zarządowi na adres e-mail  

7. W przypadku nieobecności (minimum 14 dni wynikłej ze zdarzeń losowych takich jak             

uszkodzenie ciała, długotrwałej choroby) rodzic ,po niezwłocznym poinformowaniu        

trenera oraz dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, w kolejnym okresie rozliczeniowym         

opłaca 50% kwoty opłaty treningowej. 

II. Wysokość składki miesięcznej oraz tryb jej opłacania. 

1. Decyzją Zarządu Klubu składka miesięczna w sezonie 2019/2020 wynosi : 

200zł - w przypadku trzech lub więcej treningów w tygodniu  

150zł - w przypadku dwóch treningów w tygodniu 

100zł - w przypadku jednego treningu w tygodniu  
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W przypadku rodzeństwa składka miesięczna wynosi 50% składki podstawowej 

za drugie i kolejne dzieci  . 

Składki miesięczne powinny być opłacane przelewem do 10-tego dnia każdego          

miesiąca na konto Klubu Sportowego Swim2Win Krosno :  

Bank Pekao S.A  10 1240 2311 1111 0010 6388 8228 

2. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:  

Imię i Nazwisko dziecka i miesiąc  

3. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w             

przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia           

przez Zarząd z listy Członków Klubu. 

4. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych z własnych przyczyn nie          

upoważnia do pomniejszenia składki miesięcznej  

III. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu. 

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki miesięcznej, Zarząd Klubu wysyła drogą            

elektroniczną do członka Klubu ponaglenie o uregulowanie zaległości. 

2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki miesięcznej przez okres dłuższy niż 1             

miesiąc a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie            

zawieszone w prawach członka Klubu. 

3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki miesięcznej przez okres dłuższy niż 3             

miesiące Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu. 

4. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne               

przyjęcie. 

5. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości w stosunku do            

Klubu. 
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