REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ
UKS „G-8 BIELANY”
Regulamin opracowano na podstawie Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8
Bielany”.
UKS „G-8 Bielany” zwany jest dalej Klubem.
Regulamin określa szczegółowo:





Prawa i obowiązki zawodników
Udział zawodników i Klubu w kosztach szkolenia
Wyróżnienia i kary
Zasady zmiany barw klubowych.

§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 obowiązujących na obiektach
sportowych zasad i Regulaminów.
1.5. Swoją postawą dawać przykład co do zachowania i sportowej postawy.
1.6.
Brać
udział
w
zawodach
i
imprezach
sportowych
kalendarza
imprez PZP , WMOZP 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:
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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;
2.8. Zawodników obowiązuje ponadto zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia
papierosów, zażywania środków odurzających i dopingujących.
2.9. Zawodnik wykluczony z treningu za niesubordynację oraz niewłaściwe zachowanie
ma obowiązek pozostać na obiekcie sportowym do zakończenia zajęć.
Zawodnik może opuścić obiekt treningowy jedynie pod opieką opiekuna prawnego lub
upoważnioną przez niego osobę po wcześniejszym powiadomieniu trenera.
3. Zawodnik ma prawo:
3.1. Uczestniczyć w treningach organizowanych przez Klub i korzystać ze sprzętu
klubowego;
3.2. Korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z „ Systemem udziału w
kosztach szkolenia” i z przyznanych nagród, pod warunkiem dopełnienia wszelkich
zobowiązań względem Klubu;
3.3. Uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach, pod warunkiem dopełnienia wszelkich
zobowiązań względem Klubu.
3.4. Uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych.
3.5. Do poszanowania pełnej godności osobistej.
3.6. Do objęcia badaniami lekarza orzecznika , o ile zawodnik stawi się w wyznaczonym
przez Klub terminie.
4. Klub prowadzi ewidencję zawodników poprzez kompletowanie oraz bieżące
uzupełnianie Kart Zawodniczych /Licencji/.
5. UKS „G-8 Bielany” jest wyłącznym właścicielem logo Klubu oraz właścicielem
zakupionych ze środków Klubu ubiorów i sprzętu sportowego.
6. Zabrania się używania znaków sponsorskich na ubiorach i sprzęcie klubowym bez
uzgodnienia z Zarządem UKS „G-8 Bielany”
7. 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.
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§2
SYSTEM UDZIAŁU ZAWODNIKÓW I KLUBU W KOSZTACH SZKOLENIA
- OBOWIĄZUJE OD KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Podział zawodników na grupy ze względu na uzyskane wyniki na zawodach na
pływalni 25 i 50m w konkurencjach olimpijskich.
Podział zawodników na grupy, ze względu na uzyskane wyniki, odbywać się będzie
na podstawie osiągnięć obejmujących następujące zawody: finały Międzywojewódzkich
Mistrzostw Polski (udział w dwóch edycjach), Letnie Mistrzostwa Polski dla każdej
kategorii.
Naliczanie kosztów szkolenia będzie dotyczyło :
- całorocznego szkolenia stacjonarnego ( od września do czerwca br), poziom opłat
został ustalony na dn. 01.09.2019 na kwotę 610,00 zł miesięcznie i zawiera składkę
członkowską (60 zł) oraz dopłatę do zajęć (kwota zryczałtowana uwzględniająca dni
wolne w ciągu roku szkolnego). Koszty te nie pokrywają udziału w szkoleniu w czasie
ferii zimowych i wakacji, które będą podawane każdorazowo po dokonaniu bieżącej
kalkulacji kosztów,
- wszystkich innych składowych szkolenia (zgrupowania, wyjazdy na zawody itp.),
na podstawie skalkulowanych kosztów.
W Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą startować
zawodnicy, którzy posiadają Klasę Sportową dla swojego wieku.
Grupy:
A – reprezentanci Polski na MEJ, ME, MŚ, IO oraz inne mistrzowskie zawody organizowane
przez Polski Komitet Olimpijski i Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Rekordziści Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych
B - uczniowie SMS w pływaniu przy LIX Liceum Ogólnokształcącym
C – medaliści ostatnich Letnich Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej w
konkurencjach indywidualnych,
D – uczniowie klas pływackich LIX Liceum Ogólnokształcącego nie będący w SMS
E – finaliści A, którzy zajęli miejsca od 1 do 8 miejsca (punktowane), medaliści sztafet podczas
ostatnich
Letnich
Mistrzostw
Polski
w
danej
kategorii
wiekowej,
indywidualni medaliści Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13 lat II
runda,
F - zawodnicy- uczniowie klas sportowych o profilu pływanie w Szkole Podstawowej Nr
263 Warszawa ul. Szegedyńska 11, których nie dotyczą punkty A,B,C,D,E oraz grupa
szkolenia podstawowego w pływaniu tzw. „Sportowy Talent”
G- grupa szkolenia zasadniczego tzw. „PRO”
H- pozostali zawodnicy – nie spełniające kryteriów podanych w punktach A,B,C,D,E,F,G
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1. Podział kosztów w stacjonarnym w szkoleniu sportowym (treningi pływackie) w roku
szkolnym (nie obejmuje ferii i wakacji). Opłaty miesięczne zawierają obowiązkową w
stowarzyszeniach składkę członkowską.
Grupa
A
B
C
D
E
F
G
H

Zawodnik
45 zł
60 zł
80 zł
110 zł
120 zł
210 zł
260 zł
610 zł

Klub
565 zł
550 zł
530 zł
500 zł
490 zł
400 zł
350 zł
0 zł

2. Inne koszty szkolenia pływackiego dla zawodników będą uzależnione od dostępnych
środków w klubie. Dofinansowanie będzie wynosiło od 0% do 100 %.
O dofinansowaniu będą decydować trenerzy według kryteriów wyników, zaangażowania
na treningach i zawodach.
- udział w Mistrzostwach Polski i Grand Prix Polski
- obozy treningowe organizowane przez klub
- sprzęt i odżywki
- udział w zawodach i mityngach pływackich wyjazdowych

Uwagi dodatkowe:
1. Niniejszy Regulamin sekcji pływackiej wchodzi w życie 1.09.2019.
2. W przypadku radykalnej zmiany sytuacji finansowej organizacji Klub zastrzega
sobie dokonanie zmian na podstawie uchwały Zarządu.
3. Klub nie zobowiązuje się do dofinansowania startu wszystkich zawodników w
OOM – Mistrzostwa Polski Juniorów. Dofinansowanie przysługuje zawodnikom
zakwalifikowanym do tej imprezy wg. Regulaminu OOM i jest opłacane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W pozostałych przypadkach możliwość
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4.

5.

6.
7.

dofinansowania zawodnika jest rozpatrywana indywidualnie, biorąc pod uwagę
wyniki zawodnika.
W przypadku obarczenia klubu karami regulaminowymi ( z winy zawodnika)
przez organizatora zawodów, zawodnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest pokryć opłatę karną.
W sytuacji obarczenia klubu kosztami szkód materialnych poczynionych przez
zawodnika
podczas
szkolenia,
zawodów,
zgrupowań
sportowych,
zawodnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązanych jest do pokrycia kosztów.
W przypadkach nieujętych Regulaminem decyzje podejmie Zarząd Klubu na
wniosek trenera prowadzącego.
W przypadku niedopełniania zobowiązań finansowych zawodnik może zostać
pozbawiony praw opisanych w §1.

§3
Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych - wyjazdy i zgłoszenia na
zawody pływackie
1. Zawodnicy sekcji pływackiej UKS „G – 8 Bielany, 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
spośród zawodników, którzy potwierdzą gotowość wyjazdu i opłacą
w
wyznaczonym terminie wszystkie opłaty związane z wyjazdem podane w informacji
Klubu (m.in. przejazd na zawody, pobyt na zawodach, opłata pobytu trenera, opłata
wynagrodzenia trenera, opłatę startową i inne). 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. Do zgłoszenia zawodnika do w/w zawodów pływackich upoważniony jest trener
prowadzący, kierownik sekcji pływackiej lub inny trener klubowy, który został
wyznaczony przez trenera prowadzącego. Nie zastosowanie się zawodnika do tego
punktu może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członka klubu, a w
dalszej kolejności wykluczeniem z klubu.
6. 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
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Polski Związek Pływacki. Opłatami tymi obciążane są kluby na podstawie
wystawionych faktur.

§4
KARY
1.
Kary mogą być stosowane w przypadku niesubordynacji oraz niewłaściwego
zachowania zawodnika, niezgodnego ze Statutem UKS „G-8 Bielany” i niniejszym
Regulaminem.
2. Rodzaje kar dla zawodników:
Obowiązującym jest zapis punkt V § 28 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego
„G-8 Bielany”.
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
 wykluczenie z ulg w kosztach szkolenia
3.
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 (koszty pobytu, startu i podróży, inne).

§5
ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
1.
W zakresie zmiany barw klubowych zawodnicy Klubu podlegają przepisom
Polskiego Związku Pływackiego.
2.
Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych po uiszczeniu przez
zawodnika lub pozyskujący go klub zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez UKS

6

„G-8 Bielany” lub kwoty umownej, ustalonej przez zainteresowane strony zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami związku sportowego , chyba, że w drodze
negocjacji zawodnik zostanie zwolniony z tego obowiązku. Każdy przypadek będzie
rozpatrywany indywidualnie.
3.
W przypadku niezgodnej z niniejszymi przepisami zmiany barw klubowych,
zawodnik pozbawiony jest prawa udziału w zawodach i innych imprezach na szczeblu
centralnym przez okres wskazany w przepisach przez PZP.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelka korespondencja dotycząca zapisów Regulaminu winna być adresowana do
Zarządu Klubu UKS „G-8 Bielany”.
2. Zawodnikami sekcji pływackiej Klubu mogą być dzieci od 6 roku życia wzwyż,
młodzież, osoby pełnoletnie.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy
zawodników Klubu.

§7
Niniejszy Regulamin (po zmianach) wchodzi w życie od dnia 01.09.2019.
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