KALISKI KLUB SPORTOWY
WŁÓKNIARZ 1925
KALISZ
www.kkskalisz.pl

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ KLUBU KKS WŁÓKNIARZ
1925 KALISZ
I. DANE PODSTAWOWE

1.
2.

Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do terminowego regulowania należności z tytułu składek członkowskich za
uczestnictwo w treningach i zawodach w ramach Klubu.
Wysokość składki za jednego zawodnika ustalana jest zgodnie z przynależnością do grupy zawodniczej:
-

250 zł/m-c
220 zł/m-c
200 zł/m-c
150 zł/m-c

- grupa odbywająca zajęcia w ilości 11h i więcej w tygodniu (h-„godzina basenowa” 45 min.)
- grupa odbywająca zajęcia w ilości powyżej 6h w tygodniu (h-„godzina basenowa” 45 min.)
- grupa odbywająca zajęcia w ilości powyżej 2h w tygodniu (h-„godzina basenowa” 45 min.)
- grupa odbywająca zajęcia w ilości nie większej niż 2h w tygodniu (h-„godzina basenowa” 45 min.)

W przypadku dwóch dzieci z jednej rodziny składka podstawowa za drugiego zawodnika obniżana jest o 20%. W
przypadku trzech lub większej liczby dzieci z jednej rodziny składka za trzeciego lub kolejnego zawodnika obniżana
jest o 30%. Zniżka procentowa dotyczy dziecka z danej rodziny za którego stawka podstawowa przypada w
najniższej wysokości. Zniżką procentową może być objęte tylko jedno dziecko z rodziny.
3.
4.
5.

6.

Odpłatność ryczałtowa za udział w zawodach wyjazdowych wynosi 40 zł za każdego uczestnika.
W zależności od sytuacji finansowej Klubu mogą być pobierane inne opłaty np. pokrycie opłat startowych, kosztów
transportu itp.
Płatności z tytułu składek dokonywać oraz pozostałych opłat należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy Klubu
w kwocie podanej w punkcie 2.
Dane do przelewu bankowego:

Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz, Wał Matejki 2 62-800 Kalisz
Numer konta Nest Bank: 94 2530 0008 2003 1023 9456 0007
Tytuł wpłaty: składka członkowska - imię i nazwisko zawodnika, rocznik.

7.

Składki pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego w okresie treningowym tj. wrzesieńczerwiec
8. Wysokość składki jest niezależna od liczby dni w danym miesiącu, świąt, dni wolnych, ferii itp.
9. W okresie Świątecznej przerwy oraz ferii treningi mogą być prowadzone w mniejszym zakresie (w mniejszej liczbie
grup i godzin) w zależności od zapotrzebowania i możliwości. Za ten okres obowiązuje pełna odpłatność bez
względu czy zawodnik uczęszczał na treningi czy nie.
10. Zmniejszenie lub ewentualne zwolnienie z opłacania składek członkowskich z zastrzeżeniem pkt II. możliwe jest w
szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga odpowiedniego udokumentowania.
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11. Zmiana grupy zawodniczej do której jest przypisany jest zawodnik wymaga wniosku w formie pisemnej.
12. Rodzice podpisując Deklarację Członkowską zawodnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez Klub zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
13. W przypadku znacznych zaległości z tytułu nie opłacenia składek, zawodnik może zostać usunięty z Klubu.
14. Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności zawodnika
może skorzystać z warunków zawieszenia określonych w niniejszym Regulaminie.
15. Członkami klubu mogą być zawodnicy pełnosprawni i niepełnosprawni.
16. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
Odpowiedzialnością za uczestniczenie dziecka w zajęciach w przypadku braku zaświadczenia obarczony jest rodzic/
opiekun.

II. UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE DLA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy uprawnieni są do:
- uczestniczenia w zajęciach na pływalni pod opieką wykwalifikowanego trenera w terminach zgodnych z
harmonogramem zajęć dla danej grupy zawodniczej.
- uczestniczenia w zajęciach na sali/siłowni pod opieką wykwalifikowanego trenera w terminach zgodnych z
harmonogramem zajęć dla danej grupy zawodniczej.
- korzystania ze sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć
- uczestniczenia w obozach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub
Ponadto:
1. Zawodnicy, którzy zdobyli medal na Mistrzostwach Polski (juniorów, młodzieżowców, seniorów letnich lub
zimowych) otrzymują przez rok (do następnych mistrzostw tej samej rangi) następujące świadczenia i przywileje:
- zwolnienie z wnoszenia składki o której mowa w pkt. I.2
- pokrycie kosztów związanych w wyjazdami na Mistrzostwa Polski.
- odżywki zgodnie z zaleceniami trenera – do kwoty 500 zł na rok
2. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finału A w letnich Mistrzostwach Polski lub zdobyli dla Klubu punkt/y
w systemie współzawodnictwa sportowego otrzymują przez rok (do następnych mistrzostw tej samej rangi)
następujące świadczenia i przywileje:
- zwolnienie z wnoszenia składki o której mowa w pkt. I.2.
3. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do Finału A w zimowych Mistrzostwach Polski otrzymują przez rok (do
następnych mistrzostw tej samej rangi) następujące świadczenia i przywileje:
- wysokość składki o której mowa w pkt. I.2 w wysokości 50% stawki podstawowej.
4. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do Finału B w ostatnich Mistrzostwach Polski letnich lub zimowych
otrzymują
przez rok (do następnych mistrzostw tej samej rangi następujące świadczenia i przywileje:
- obniżenie składki o której mowa w pkt. I.2 o 50 zł.
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5. Za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski zawodnikowi przysługuje nagroda: złoty – 200 zł; srebrny - 150 zł,
brązowy – 50 zł.
6. Za zdobycie medalu na imprezach międzynarodowych o randze odpowiadającej Mistrzostwom Europy, Świata
nagrody dla zawodnika będą ustalane indywidualnie przez Zarząd Klubu.
7. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych w szczególności trudną sytuacją finansową Klubu wymienione
powyżej uprawnienia i przywileje mogą zostać ograniczone lub zniesione.

III. WARUNKI ZAWIESZENIA
1. Zawieszenie uczestnictwa w treningach może nastąpić tylko i wyłącznie ze względu na:
a) Przewlekłe zachorowanie dłuższe niż 1 miesiąc (przedstawienie zwolnienia lekarskiego),
b) Inną sytuację rodzinną uniemożliwiającą podjęcie treningów przez okres minimum 2 miesięcy,
c) Problemy związane z wynikami w nauce lub zachowaniem, również na prośbę trenera.
2. Zawieszenie nie może dotyczyć okresu wstecz od momentu zgłoszenia zawieszenia.
3. Zawieszenie nie może być krótsze niż 1 miesiąc i obejmuje pełen okres płatności od momentu dostarczenia
podpisanego dokumentu zawieszenia.
4. W przypadku wcześniejszego powrotu do treningów należy uregulować pełną płatność za okres miesięczny, w
którym nastąpił powrót do treningów, bez względu na dzień ponownego rozpoczęcia treningów.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningach po okresie zawieszenia, obowiązuje miesięczny okres
wypowiedzenia zgodny z zawartą umową.
6. Prośba o zawieszenie uczestnictwa w treningach wymaga formy pisemnej

IV. WARUNKI REZYGNACJI

1. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wymaga formy
pisemnej.
2. Zwolnienie z wnoszenia składki następuje od następnego miesiąca
po złożeniu rezygnacji.
V. OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA/
1. W czasie zajęć i zawodów dzieci są pod opieką trenerów, głos mają tylko oni. Rodzice mogą obserwować zajęcia .
2. Zawodnicy będą poddawani ocenie trenerskiej, której celem będzie stworzenie odpowiednich grup zawodniczych
zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
3. Nie rozpraszaj dziecka podczas treningu i zawodów. Daj mu swobodę działania, niech rozwija swoją wyobraźnię i
skupi się na zadaniach wyznaczony przez sztab szkoleniowy.
4. Punktualność – przypominaj dziecku o punktualności, przyprowadzaj dziecko na zajęcia minimum 15 minut przed
ich rozpoczęciem. Pamiętaj też, by zawsze punktualnie odebrać dziecko z zajęć.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dbaj o zdrowe odżywianie swojego dziecka – w diecie unikaj napojów słodzonych, gazowanych, jedzenia typu fast
food, słodyczy, chipsów. Staraj się przygotowywać posiłki o stałych porach i zbilansowanych składnikach
odżywczych.
Przy dziecku nie obarczają winą innych za złe wyniki, czy inne niepowodzenia. Nie krytykuj swojego dziecka jak i
przeciwników czy sędziów.
Komplementuj dziecko i wspieraj je w trudnych chwilach.
Szanuj zdanie trenera i innych rodziców.
Staraj się, aby dziecko widziało w sporcie pozytywne wartości.
Przypominaj dziecku o stroju – pomóż w przygotowaniu sprzętu na zajęcia, ale nie wyręczaj w tym aspekcie.
Przypilnuj, aby twoje dziecko wypełniało obowiązki szkolne.
Ograniczaj dziecku czas spędzony przed telewizorem lub komputerem. Jako rodzic sam wychodź z inicjatywą
aktywności fizycznej.
Rozmawiaj z dzieckiem po treningu, aby dowiedzieć się, z czym ma problem, co mu się najbardziej podoba.
Bądź konsekwentny w stosunku do dziecka. Nie rób wyjątków odnośnie diety, obowiązków szkolnych czy
treningów.
Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

VI. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zawodnicy są zobowiązani uczęszczać na treningi zgodnie harmonogramem zajęć
Zawodnicy są zobowiązani z dumą i godnie reprezentować Klub na zajęciach, jak i w życiu codziennym i szkolnym.
Zawodnicy na treningi zabierają: strój pływacki ,klapki, okularki ,ręcznik ,czepek , oraz butelkę wody mineralnej.
Na zajęcia należy stawić się co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem.
Zawodnicy w czasie treningów i zawodów uważnie słuchają i wykonują wyłącznie polecenia trenerów.
Każdy z zawodników powinien wspierać kolegów z drużyny. Wszyscy czasami popełniają błędy.
Każdy z zawodników ma obowiązek postępować zgodnie z zasadą uczciwej rywalizacji – FAIR PLAY
Każdy zawodnik zobowiązany jest przed każdym treningiem lub zawodami posiadać strój oraz szanować sprzęt
treningowy– okazujesz przez to szacunek rodzicom, trenerom, kolegom z drużyny, sędziom i przeciwnikom.
Zdrowo się odżywiaj – unikaj napojów słodzonych, gazowanych, jedzenia typu fast food, słodyczy, chipsów.
Pamiętaj odpowiednie odżywianie buduje fundament dla zdrowia i sportowej formy.
Bezwzględnie słuchaj i wykonuj polecenia trenerów. Szanuj ich pracę oraz swoich kolegów .
W żadnym wypadku nie używaj niecenzuralnych zwrotów.
Pamiętaj, że nauka w szkole jest bardzo ważna, pomaga również w myśleniu na basenie .
Ograniczaj czas spędzony przed telewizorem lub komputerem na rzecz aktywności fizycznej (innych sportów).
Bez pozwolenia trenera nigdy nie opuszczaj treningów w czasie ich trwania.
Pamiętaj pracą i zaangażowaniem możesz w życiu osiągnąć wyznaczony cel, dlatego nie przejmuj się porażkami
tylko z podniesionym czołem stawiaj im wyzwanie.
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VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKCIE SPORTOWYM
1. Osoba uczestnicząca w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub posiada zaświadczenie lekarskie
potwierdzające zdolność do udziału w zajęciach sportowych lub Opiekun podpisał stosowne oświadczenie.
2. Osoby, które w trakcie obowiązywania umowy zachorowały lub zmienił się ich stan zdrowia zobowiązane są
poinformować Klub
3. lub powstrzymać się od udziału w zajęciach do momentu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
4. Zabrania się wstępu do obiektów, w których prowadzone są zajęcia osobom w stanie nietrzeźwym, lub będącym
pod wpływem środków odurzających, posiadającym rany ciała, chorym na choroby zakaźne, a szczególnie choroby
skóry.
5. W obiekcie obowiązuje nakaz:
a) Zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy,
b) Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom trenera prowadzącego zajęcia oraz obsługi.
6. W obiekcie obowiązuje zakaz powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w
szczególności zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, używania gumy
do żucia oraz wnoszenia artykułów spożywczych, zakaz wprowadzania zwierząt.
7. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają trenerzy, których zaleceniom należy się bezwzględnie
podporządkować. Trener ma prawo i obowiązek usunąć z obiektu osoby, które nie stosują się do jego poleceń,
w przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom regulaminu obiektu może zostać wezwana
Policja.
8. W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia, na polecenie kierownika obiektu, koordynatora lub trenera wszyscy
korzystający z obiektu mają obowiązek jego natychmiastowego opuszczenia.
9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
pokrywając koszty ich naprawy lub wymiany.
10. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać trenerowi lub kierownikowi przed opuszczeniem obiektu. Brak
zgłoszenia i podpisania protokołu będzie podstawą do odrzucenia przez Klub wszelkich roszczeń, w tym
ubezpieczeniowych.
11. Koordynatorzy, trenerzy i kierownicy obiektu pełniący dyżur sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu, niezależnie
od ewentualnie powziętych kroków prawnych .
13. Skargi i wnioski należy zgłaszać na podane dane kontaktowe Klubu drogą pisemną.
14. Opiekunowie przebywający na obiekcie zobowiązani są do zajęcia miejsc wskazanych przez koordynatora lub
trenera.
15. Za przedmioty wartościowe oraz garderobę znajdującą się w szafkach ubraniowych oraz innych miejscach obiektu
Klub nie ponosi odpowiedzialności.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2020 r.
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