REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ UKS SPORTOWIEC OBORNIKI

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec
Oborniki, który zwany jest dalej Klubem. Regulamin określa szczegółowo:
1. Prawa i obowiązki zawodników
2. Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych
3. Wyróżnienia i kary
4. Zasady zmiany barw klubowych
5. Zajęcia klubowe
6. Postanowienia końcowe.

§1
PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Zawodnicy Klubu zobowiązani są:
1.1 Godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie
zawodniczym.
1.2 Z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych.
1.3 Dbać o mienie klubowe (m.in. sprzęt sportowy).
1.4 Podczas zawodów i treningów przestrzegać zasad i Regulaminów obowiązujących na
obiektach sportowych.
1.5 Swoją postawą dawać przykład co do zachowania i sportowej postawy.
1.6 Brać udział w zawodach i imprezach sportowych kalendarza imprez PZP, WOZP oraz w
zawodach i imprezach organizowanych przez Klub, zgodnie ze wskazaniem trenera
prowadzącego.
1.7 Na oficjalnych imprezach sportowych występować w strojach klubowych, a na zawodach
Kadry Narodowej w strojach Reprezentacji (w miarę posiadanych zasobów np. koszulki,
dresy, czepki).

2. Obowiązki zawodnika:
2.1 Złożenie posiadanej „Karty Zawodniczej” /Licencji/ w Klubie, w przypadku gdy zawodnik ją
posiada.
2.2 Sumienne wykonywanie zadań treningowych i informowanie o nieobecnościach z podaniem
ich przyczyny.
2.3. Godzenie obowiązków szkolnych z zajęciami sportowymi.
2.4. Prowadzenie dziennika treningowego (do decyzji trenera prowadzącego).

2.5 Prowadzenie i propagowanie sportowego trybu życia.
2.6 Przestrzeganie regulaminu zgrupowań i porządku podczas zawodów.
2.7 Terminowe uiszczanie należności finansowych względem Klubu. Trzy miesięczne opóźnienie
w opłacie składek członkowskich skutkuje usunięciem zawodnika ze stowarzyszenia.
2.8 Zawodników obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów,
zażywania środków odurzających i dopingujących.

3. Zawodnik ma prawo:
3.1. Uczestniczyć w treningach organizowanych przez Klub i korzystać ze sprzętu klubowego.
3.2. Uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach, pod warunkiem dopełnienia wszelkich
zobowiązań względem Klubu.
3.3. Uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych.
3.4. Do poszanowania pełnej godności osobistej.
3.5. Do objęcia badaniami lekarza orzecznika, o ile zawodnik stawi się w wyznaczonym przez Klub
terminie.
3.6 Klub prowadzi ewidencję zawodników poprzez kompletowanie oraz bieżące uzupełnianie
Kart Zawodniczych /Licencji/.
3.7 UKS Sportowiec Oborniki jest wyłącznym właścicielem logo Klubu oraz właścicielem
zakupionych ze środków Klubu ubiorów i sprzętu sportowego.
3.8 Wszelkie negocjacje dotyczące sponsoringu odbywać się muszą przy udziale członka Zarządu
Klubu przy czym klub nie zawiera umów sponsorskich (z uwagi na obowiązujące przepisy prawa)
a jedynie jest to możliwe pomiędzy zawodnikiem a sponsorem. Obecność przedstawiciela Klubu
jest konieczna z uwagi na czuwanie nad treścią umów sponsorskich pod kątem poszanowania
zasad obowiązujących w klubie i ogólnie przyjętych norm.

§2
Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych
Wyjazdy i zgłoszenia na zawody pływackie:
1. Zawodnicy sekcji pływackiej UKS Sportowiec Oborniki reprezentują barwy Klubu
i startują w zawodach sportowych systemu współzawodnictwa sportowego ogólnopolskiego
i okręgowego w sposób zorganizowany, w drużynie.
2. Klub zapewnia zgłoszenie i wyjazd na zawody pod opieką trenerów klubowych tym
zawodnikom, którzy potwierdzą gotowość wyjazdu i opłacą w wyznaczonym terminie
wszystkie opłaty związane z wyjazdem podane w informacji Klubu. Kalkulacji kosztów Klub
dokonuje zgodnie z zasadą gospodarności, mając na uwadze interesy płatnika czyli rodzica.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Klub może wyrazić zgodę na indywidualny
wyjazd zawodnika na zawody, pod warunkiem zgłoszenia takiego wyjazdu kierownikowi
sekcji lub poinformowania Zarządu Klubu i uzgodnienia z trenerem prowadzącym.
4. Zawodnicy pełnoletni mogą w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie wystartować w
zawodach, po uprzednim skonsultowaniu go z trenerem prowadzącym lub kierownikiem
sekcji pływackiej i ustaleniu warunków startu.
5. Trener prowadzący ustala warunki i limity powołania zawodników na zawody. Decyzja
trenera prowadzącego jest decyzją ostateczną.
6. Do zgłoszenia zawodnika do zawodów pływackich upoważniony jest trener prowadzący,
kierownik sekcji pływackiej.
7. Zawodnik, który zakwalifikował się do finału A lub B Mistrzostw Polski i został do nich
zgłoszony a zrezygnuje ze startu w nich, pokrywa koszty kary nakładane przez Polski Związek
Pływacki.
§3
WYRÓŻNIENIA I KARY
1. Wyróżnienia dotyczą osób, które swoim zaangażowaniem oraz 100% frekwencją dają
przykład innym osobom.
2. Klub może przydzielić również stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia sportowe
o randze Mistrzostw Polski. (Medal, Finał A, Finał B Mistrzostw Polski).
3. Kary mogą być stosowane w przypadku niesubordynacji oraz niewłaściwego zachowania
zawodnika, niezgodnego ze Statutem UKS Sportowiec Oborniki i niniejszym Regulaminem.
4. Rodzaje kar dla zawodników: Obowiązującym jest zapis punkt V § 28 Statutu Uczniowskiego
Klubu Sportowego Sportowiec Oborniki. Trener prowadzący ma również prawo
do zastosowania wobec zawodnika sekcji pływackiej następujących kar:
- wykluczenie z treningu;
- wykluczenie z udziału w zawodach i/lub zgrupowaniach sportowych
a Zarząd Klubu do wykluczenia z tytułu członka zwyczajnego klubu.
5. Zawodnik ukarany karą wykluczenia z zawodów lub zgrupowania z uwagi na niesubordynację
(w szczególności za naruszenie zakazu spożywania alkoholu lub innych używek) zobowiązany
jest do zwrotu poniesionych przez Klub kosztów swojego udziału w imprezie a w przypadku,
kiedy płatnik dokuje wszelkich płatności za wyjazd koszty obozu nie zostają zwrócone.

§4
ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
1.
2.

Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Uchwały Zarządu PZP z dnia czerwca 1996 r.
Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych w porozumieniu z klubem,
do którego zawodnik chce przystąpić.

§5
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH KLUBOWYCH

1. W zajęciach klubowych mogą brać udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
2. Warunkiem przystąpienia do klubu jest osiągnięcie odpowiednich umiejętności pływackich tj.
a) Klasa I-III – umiejętność pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym.
b) Klasa IV + - umiejętność skoku na główkę oraz przepłynięcie 100 m st. zmiennym.
3. Zawodnik powinien złożyć pisemną deklarację udziału w treningach klubowych przed
rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
4. Zawodnik, który złoży pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach klubowych jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty miesięcznej uchwalonej na dany rok szkolny przez zarząd
klubu.
5. Opłata z góry za dany miesiąc. W przypadku braku płatności do 14 dnia miesiąca zawodnik
nie będzie miał możliwości wejścia na trening.
6. Grupa sportowa zostanie utworzona w momencie złożenia min. 10 deklaracji na uczestnictwo
w zajęciach sportowych. Maksymalna liczba osób w jednej grupie sportowej wynosi 15 osób.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa w trakcie oraz po
zakończonym treningu sportowym.
8. Każdy uczestnik biorący w zajęciach klubowych winien stawić się na obiekt w którym będą
prowadzone zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem treningu.
9. Po zakończonym treningu sportowym – po opuszczeniu hali basenowej przez wszystkich
zawodników, trener prowadzący zajęcia nie ma obowiązku pilnowania zawodników. Dzieci /
młodzież uczestnicząca w zajęciach odbierani są przez rodziców bądź wracają same do domu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelka korespondencja dotycząca imprez, zawodników z i do PZP, WOZP oraz innych organizacji
i związków winna być adresowana do Zarządu Klubu UKS Sportowiec Oborniki.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy zawodników Klubu.
3. Niniejszym Regulaminem nie są objęte dzieci pływające w grupach przedszkolnych i zerówek.
§7

Regulamin niniejszy wszedł w życie z dniem 17.01.2017r.

