Załącznik nr 1
Uchwały nr 1/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOLENIOWYCH
FUNDACJA TENIS STOŁOWY ZAGŁĘBIE LUBIN

§1
Postanowienia ogólne
1. Klub sportowy TS Zagłębie Lubin powołany został do realizacji celów statutowych Fundacji Tenis
Stołowy Zagłębie Lubin.
2. Klub do realizacji celów statutowych zatrudnia Kadrę Szkoleniową posiadającą stosowne
kwalifikacje oraz angażuje bezpłatnie wolontariuszy uczestniczących w działaniach organizacyjnych.
3. W kwestiach dotyczących spraw organizacyjno-dyscyplinarnych, Władze Klubu wspierają doraźnie
trenerzy i szkoleniowcy poszczególnych grup treningowych.
4. Zajęcia szkoleniowe w Klubie odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Aktualny plan
zajęć, terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Klubu
zamieszczane są na stronie internetowej Klubu (www.TsZaglebieLubin.pl).
§2
Obowiązki Kadry Szkoleniowej Klubu
1. Do obowiązków Kadry Szkoleniowej Klubu należy:
a) przestrzeganie
regulaminu;

zawartych

umów/kontraktów

dotyczących

szkolenia

oraz

niniejszego

b) powoływanie zawodników do składu drużyny na mecze ligowe i zawody indywidualne w oparciu
o ocenę stopnia zaangażowania w treningach, właściwą postawę sportową i frekwencję na
treningach;
c) sprawowanie nadzoru i opieki nad uczestnikami szkoleń w trakcie treningów oraz nad
zawodnikami w trakcie zawodów.
d) tworzenie przyjaznej atmosfery prowadzącej w połączeniu z pracą szkoleniową, do
kształtowania właściwych postaw społecznych i osiągania sukcesów sportowych przez
zawodników.
2. Decyzja trenera dotycząca udziału uczestnika szkolenia w zawodach jest ostateczna i nie ulega
zmianie.
3. Kadra Szkoleniowa Klubu prowadząca zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe
w czasie trwania ćwiczeń wynikające ze złego stanu zdrowia, niestosowania się do poleceń
trenera/instruktora oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru
trenera.
§3
Obowiązki uczestników zajęć
1. Do obowiązków uczestników zajęć szkoleniowych należy:
a) przekazanie Władzom Klubu podpisanej pisemnej deklaracji uczestnika zajęć szkoleniowych w
Klubie;
b) staranne wykonywanie poleceń trenera/instruktora związanych ze szkoleniem sportowym oraz
zgłaszania trenerowi/instruktorowi złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń
mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo uczestnika podczas treningów i zawodów.
c) dbałość o porządek i stan udostępnianego sprzętu sportowego;
d) systematyczny i czynny udział w treningach, zawodach i meczach określonych
w harmonogramie Klubu na dany sezon (w przypadku powołania go do składu drużyny).

2. Obowiązuje zakaz opuszczania sali treningowej bez zezwolenia trenera/instruktora.
3. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć podczas trwania zajęć ponosi on
odpowiedzialność finansową.
4. Podczas zajęć na sali ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz
zażywania środków odurzających lub dopingujących.
5. Niepełnoletni uczestnik zajęć wykluczony z zajęć może opuścić trening jedynie pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego. W razie jego nieobecności uczestnik pozostaje na sali ćwiczeń do końca
zajęć pod opieką trenera/instruktora.
6. Uczestnicy zajęć szkoleniowych są zobowiązani do opłacania comiesięcznej opłaty z tytułu
partycypacji w kosztach szkolenia w wysokości 100 zł na aktualny rachunek bankowy Klubu
(wskazany m.in. na stronie internetowej: www.TsZaglebieLubin.pl - z tytułem wpłaty wg schematu:
Imię, Nazwisko, rok, miesiąc), najpóźniej do 10-go dnia miesiąca, w którym uczestnik bierze udział
w szkoleniu.

§4
Sprawy porządkowe
1. Trener ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć szkoleniowych lub wykluczyć go z udziału
w zajęciach w przypadku:
a) braku przedłożenia Władzom Klubu deklaracji uczestnika zajęć szkoleniowych,
b) nie stosowania się do poleceń i nakazów Kadry Szkoleniowej lub Władz Klubu,
c) pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
d) stwarzania zagrożenia dla siebie i innych uczestników zajęć.
2. Niesubordynacja, brak dyscypliny oraz dłuższa nieobecność uczestnika na zajęciach szkoleniowych
będą skutkowały okresowym przesunięciem do treningu z grupą początkującą lub wykluczeniem
z zajęć szkoleniowych.
3. Działania samowolne dotyczące startu uczestników zajęć szkoleniowych w zawodach bez
uzgodnienia z Klubem nie będą finansowane przez Klub.
4. Uczestnik traci prawo uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Klub
w następujących przypadkach:
a) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa,
b) decyzji Trenera lub Władz Klubu,
c) braku opłacenia kosztów, o których mowa w §3 ust.6 za co najmniej trzy miesiące.
5. Uczestnik, który utracił prawo uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Klub
jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z otrzymanego od Klubu sprzętu i strojów
klubowych.
6. Opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi zawodników mają prawo zgłaszania do Władz
Klubu wszelkich uwag, propozycji i wniosków dotyczących właściwego funkcjonowania Klubu.

§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Władz Klubu.

