REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „DWÓJKA ZAWIERCIE „
W ZAWIERCIU
1.Klub MKS „Dwójka Zawiercie“ w Zawierciu działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut.
2. Statut Stowarzyszenia Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dwójka Zawiercie“ znajduje się w
siedzibie Klubu .
3.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
4.Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia , który zobowiązany jest do bieżącej
realizacji programu działania ustalonego przez Statut i Walne Zebranie.
5.Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich
poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych , turniejów , obozów
sportowych i szkoleniowych.
6.Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej .
7.Warunkami do uczestnictwa w treningach są :
a. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego.
b. Wniesienie opłat klubowych do 10 każdego miesiąca przelewem na konto Klubu najpóźniej w
drugim tygodniu w poszczególnym miesiącu u trenera. Składka członkowska obowiązuje przez 12
miesięcy w każdym roku kalendarzowym. Wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł miesięcznie.
Od września 2018 wynosi 30 zł miesięcznie.
8. Składki obowiązują zawodniczki Klubu, pozostali Człnkowie Zwyczajni, Honorowi Stowarzyszenia
są zwolnieni zodprowadzania składek.
9.Zaleganie w opłatach za okres kolejnych trzech miesięcy skutkuje wezwaniem do zapłaty, a
następnie skreśleniem z listy członków Klubu
10.Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat klubowych oraz sekcyjnych, bez względu na powód
nieobecności zawodniczki na zajęciach.
11.Częściowe zwolnienie z należnej wpłaty za udział w zajęciach może nastąpić w przypadku
udokumentowanej choroby dziecka trwającej min. 2 tygodnie lub innego przypadku losowego po
rozpatrzeniu sytuacji przez Zarząd.
12.Terminy treningów , obozów i zgrupowań szkoleniowych przekazywane są do informacji prez
trenerów prowadzących oraz udostępnione na stonie internetowej Klubu.
13.Zawodniczka na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłasza się u trenera przygotowana do
zajęć . Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji !
14.Dziecko/podopiecznego należy dostarczać i odbierać punktualnie "na" i "z" treningu, meczu,
turnieju w miejscu i o godz. wyznaczonej przez trenera.
15.Zawodniczka ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub
zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
16.W przypadku nieobecności dziecka/podopiecznego na treningu/zawodach zobowiązuje się
z wyprzedzeniem do powiadomienia o tym trenera lub koordynatora – smsem lub telefonicznie
17.Klub i trenerzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci / zawodniczki w drodze "na" i "z" treningu,
oraz w trakcie indywidualnego transportu na mecz, turniej .
18.Zawodniczkę przebywającą pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
19.Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy zgłaszać się indywidualnie do trenera
prowadzącego – po zajęciach, lub do koordynatora zajęć.
20.Warunki wystąpienia z klubu:
a.Złożenie pisma o rezygnacji (podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów) .

b.Zdanie sprzętu sportowego.
c.Rozliczenie składek klubowych.
21.Warunki przejścia do innego klubu:
a.Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu) podpisane przez rodziców lub prawnych
opiekunów.
b.Przedłożenie pisma z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.
c.Zgoda klubu MKS „Dwójka Zawiercie“ na zmianę barw klubowych.
d.Zdanie sprzętu sportowego.
c.Rozliczenie składek klubowych.
22.Warunki uczestnictwa w zawodach i obozach:
a.Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na
podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
b.Zawodniczka ma obowiązek startu w zawodach, do których została zgłoszona.
c.Opłaty za turnieje, zgrupowania i obozy szkoleniowe należy wpłacać w terminie najpóżniej pięć
dni przed ich rozpoczęciem, przelewem na konto bankowe Klubu lub u trenera. W przypadku braku
wpłaty zgodnie z powyższym , członek/zawodniczka nie zostanie przyjęta na listę uczestników.
c.Koszt wyjazdu na zawody ponosi zawodniczka , również w przypadku
nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje
powiadomiony najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu na wycofanie zawodnika z list
zgłoszeniowych i wyjazdowych.
d.Klub przewiduje możliwość dofinansowania kosztów związanych z zawodami , turniejami i
obozami.
e.Wszelkie formalności związane z zawodami, zawodniczka ma obowiązek uregulować u trenera
prowadzącego w wyznaczonym terminie .
f.Zawodniczka ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym (dres ,
koszulka) z logiem Klubu.
Nabór do Klubu:
23.Nabór prowadzi trener siatkówki:
Wacław Gębarski , Marek Dziechciarek, Sebastian Tchórz
24. Przed naborem odbywa się weryfikacja umiejętności na podstawie , której dziecko zostanie
przypisanie do odpowiedniej grupy odpowiadającej jego wiekowi i umiejętności.
25.Nabór do sekcji trwa przez cały rok.
26.Wszystkie informacje zamieszczane są na stronie klubu www.mksdwojkazawiercie.pl
27. Wszystkie zawodniczki są członkami - uczestnikami , MKS „Dwójka Zawiercie“
lecz nie mają prawa do głosowania, wnioskowania w sprawach Klubu ani wybierania jego władz, aż
do osiągnięcia wieku 18 lat. W imieniu dziecka powinien występować rodzic, który zostaje
członkiem zwyczajnym Klubu. Deklarację członkowską można otrzymać u trenera lub pobrać ze
strony internetowej.
28.Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb w celu omówienia ważnych dla
sekcji spraw, zawodów , obozów.
29.Sprawy dotyczące szkolenia należy konsultować z trenerami:
Wacław Gębarski , Marek Dziechciarek, Sebastia Tchórz .
30.O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować będą
warunki:
a) opłacona opłata miesięczna,
b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,
c) praca i zaangażowanie na treningach
31.Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do zmian
powyższego regulaminu.
32.Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek
trenerów.

33.Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Klubu .
34.Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
35.Warunkiem przyjęcia do MKS „Dwójka Zawiercie „ jest zaakceptowanie powyższego
Regulaminu.
36.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Klubu MKS „Dwójka
Zawiercie“ z dniem 09.09.2016 r.
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