Regulamin ogólno-organizacyjny
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego
I. Postanowienia ogólne
1. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane w dalszej części Klubem, jest Stowarzyszeniem
Kultury Fizycznej, zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie pod nr 79. Ponadto
Klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Kickboxingu, posiada licencję tegoż Związku oraz
bierze

udział

w

rywalizacji

sportowej

na

szczeblu

regionalnym,

ogólnokrajowym oraz

międzynarodowym, w tym również w systemie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w sporcie
kwalifikowanym kickboxingu.
2. Klub może zrzeszać się również w innych związkach i organizacjach sportowych, celem rozwoju
swoich członków, promocji sportów i sztuk walki zgodnie ze statutem Klubu.
3. Zajęcia sportowe, rekreacyjno-sportowe, czy rekreacyjne prowadzone są zgodnie z zasadami i
regulaminami sportowymi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, odbywają się zgodnie z
ogólnodostępnym grafikiem zajęć i planem pracy szkół i instytucji, w których Klub wynajmuje
sale sportowe.
4. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według wieku, poziomu
zaawansowania, a wmiarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do wyższych grup
zaawansowania. O przydziale uczestnika do poszczególnej grupy treningowej decyduje trener
prowadzący w porozumieniu z zarządem Klubu.
5. Trenerzy/instruktorzy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego odpowiadają za uczestników
zajęć tylko w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za uczestników odpowiada rodzic/opiekun
(w przypadku osób niepełnoletnich).
6. Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać członkiem Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego
to: wypełnienie kwestionariusza członkowskiego zgodnie ze stanem faktycznym, zgoda na piśmie
rodziców/opiekunów prawnych (w przyp. os. niepełnoletnich), opłacenie składek członkowskich, a
w przypadku nowo-przyjętej osoby – również opłaty wpisowej.
7. Wszyscy zawodnicy Klubu objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem grupowym NNW.
8. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów
marketingowych i informacyjnych pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z
zajęciami w Klubie lub innymi wydarzeniami, mającymi związek z działalnością sportoworekreacyjną.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach, salach
gimnastycznych oraz podczas wyjazdów sportowych.

II. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
10. Klub prowadzi zajęcia sportów walki i inne, które promują sportowy i zdrowy tryb życia w zakresie
zarówno rekreacyjnym, jak i sportowym.
11. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach w zakresie rekreacji są zobowiązane do: regularnych,
co miesięcznych wpłat składek członkowskich (lub składka płatna z góry za 6 lub 10 miesięcy) na
konto klubowe tytułem „składka członkowska, imię i nazwisko, dany miesiąc treningowy” wg
obowiązujących wysokości składek w danych

sekcjach,

do

wypełnienia

kwestionariusza

członkowskiego i dostarczeniu go do trenera prowadzącego w ciągu jednego tygodnia od czasu
rozpoczęcia zajęć, w miarę możliwości do regularnego uczestnictwa w zajęciach wg grafiku zajęć.
12. Ponadto osoby chcące uczestniczyć w zajęciach powinny: w trakcie trwania treningu wykonywać
polecenia trenera prowadzącego, które dotyczą sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania
zasad ich wykonywania, opuszczenie sali w trakcie zajęć, powinno, a w przypadku os.
niepełnoletnich, musi być zgłoszone osobie prowadzącej zajęcia.
13. Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy oraz inne środki
treningowe, które są dobrem wspólnym Klubu.
14. Uczestnik treningu ma prawo do: korzystania z dostępnego sprzętu treningowego, dostępnego na
sali oraz u instruktora prowadzącego, korzystania w pełni z propozycji treningowych Klubu wg
grafiku zajęć, korzystania z wiedzy i umiejętności instruktorów/trenerów Klubu, celem
podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji w sportach walki.
15. Zawodnikiem Klubu jest osoba, która: posiada co najmniej 7 stopień uczniowski PZKB w
kickboxingu, posiada własny wymagany przepisami i regulamienm sportowym sprzęt sportowy oraz
strój reprezentacyjny, posiada ważne badania sportowe (z przychodni sportowo-lekarskiej ważne 6
miesięcy), regularnie uczestniczy w zajęciach grupy sportowej-zawodniczej wg grafiku zajęć oraz
wyraża duże zainteresowanie udziałem we wszelkiego rodzaju zawodach i turniejach.
16. Zawodnik

Klubu

zobowiązany

jest

do

odznaczania

się

punktualnością,

regularnością

i

zaangażowaniem w zajęcia sportowe, aktywnością klubową itp.
17. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do godnego reprezentowania Klubu oraz dążenia do stałego
podwyższania swojej ogólnej kondycji i poziomu wyszkolenia.
18. Udział zawodnika w zawodach i rywalizacji sportowej może być częściowo lub całościowo
finansowany przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ze środków pozyskanych z dotacji oraz
od sponsorów.
19. W przypadku braku dofinansowania, zawodnik uczestniczy w zawodach sportowych wg uznania,
godnie reprezentując siebie i Klub. Taki udział w turnieju, zawodnik powienien potraktować jako
wkład własny w swój rozwój sportowy.

III. Rezygnacja z członkostwa w Klubie
20. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym należy
powiadomić o tym instruktora prowadzącego w trybie niezwłocznym.
21. Składka członkowska w danym okresie rozliczeniowym, w przypadku rezygnacji z zajęć nie ulega

zwrotowi.
22. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy zwrócić wypożyczony od Klubu sprzęt sportowy, jeśli
takowy był wypożyczony.
23. W przypadku rezygnacji z zajęć osoby, która posiada licencję Polskiego Związku Kickboxingu,
uczestniczy w rywalizacji sportowej w kraju/poza granicami kraju, należy powiadomić o fakcie
rezygnacji z uczestnistwa w zajęciach w Klubie instruktora co najmniej z jedno-miesięcznym
wyprzedzeniem.
24. Z listy członkowskiej skreśla się osobę, która: złożyła pisemną rezygnację lub powiadomiła
instruktora osobiście o fakcie rezygnacji z zajęć. Ponadto członkostwo w Klubie ustępuje w przypadku:
nieusprawiedliwionej nieobecności na treningach przez okres 3 miesięcy, nieopłacania składek
członkowskich przez okres 3 miesięcy.
25. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Klubie, przy ponownym zapisie do Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego, należy uiścić uzgodnioną opłatę wpisową.
26. Instruktorzy prowadzący, w porozumieniu z zarządem Klubu, mogą skreślić osobę z listy
trenujących w przypadku: nagminnego nieodpowiedniego zachowania się podczas zajęć lub/i rażącego
nieprzestrzegania regulaminów Klubu oraz częstych opóźnień dot. płatności składek członkowskich itp.
27. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie, będą rozwiązywane pomiędzy trenerami, zarządem, a
stroną zainteresowaną.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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