REGULAMIN SEKCJI REKREACYJNO - TURYSTYCZNEJ
Międzyszkolnego Specjalistycznego Klubu Sportowego ZAGŁĘBIE
I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

MSKS ZAGŁĘBIE - należy przez to rozumieć Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy
ZAGŁĘBIE, z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5,

Zarządzie MSKS ZAGŁĘBIE - należy przez to rozumieć Zarząd Międzyszkolnego
Specjalistycznego Klubu Sportowego ZAGŁĘBIE,

Obiekcie treningowym – należy przez to rozumieć tor treningowy, strzelnice, terenowy tor
przeszkód,

Sekcji – należy przez to rozumieć Sekcję rekreacyjno - turystyczną, jako jednostkę
organizacyjną Międzyszkolnego Specjalistycznego Klubu Sportowego ZAGŁĘBIE,

Kierowniku Sekcji -– nazywanym dalej należy przez to rozumieć Kierownika Sekcji
rekreacyjno - turystycznej, będącego przedstawicielem Zarządu MSKS ZAGŁĘBIE
odpowiedzialnego za organizację pracy Sekcji rekreacyjno turystycznej,

Trenerze – należy przez to rozumieć prowadzącego zajęcia, posiadającego kwalifikacje do
prowadzenia zajęć merytorycznych wydane przez właściwy związek sportowy i kwalifikacje z
zakresu metodyki prowadzenia zajęć w sferze aktywności fizycznej,

Trenerze klubowym (asystencie trenera) – należy przez to rozumieć wspomagającego
pracę trenera i spełniający warunki zgodne z art. 41, ust. 3 ustawy o sporcie:
 ukończyła 18 lat;
 posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera
lub instruktora sportu;
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w
art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale
XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.7)).

Uczestnik - Uczestnik zajęć sportowych i współzawodnictwa organizowanych przez Sekcję,

Zawodniku - należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Sekcji systematycznie
opłacającego składki i startującego we współzawodnictwie,

Składce członkowskiej – roczna składka wszystkich członków MSKS ZAGŁĘBIE.

Opłacie treningowej – opłata za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MSKS
ZAGŁĘBIE.
II. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1.
Barwami klubowymi są kolory czerwono – zielono – białe.
2.
Logotyp Sekcji przyjmuje formę graficzną

III. Cele, zadania, formy działania.
1.
Celem działania Sekcji jest:

Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży, dorosłych w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe MSKS ZAGŁĘBIE oraz o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków sekcji.

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania gminy
Sosnowiec, województwa śląskiego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią,

Organizowanie członkom Sekcji różnorodnych form rekreacji i wypoczynku.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych MSKS ZAGŁĘBIE.
Rekreacja i wypoczynek przyjmuje następujące formy działania:

Rekreacja wodna:
 Kajakarstwo,
 Wioślarstwo,
 Żeglarstwo,
 Sporty motorowodne,
 Raffting,
 Kajting,

Turystyka terenowa:
 Turystyka piesza,
 Turystyka rowerowa,
 Turystyka konna.

Turystyka motorowa w tym:
 Turystyka motocyklowa,
 Turystyka quadami,
 Turystyka samochodowa
realizowana w postaci: zawodów, meetingów, regat, spływów, imprez i zabaw plenerowych,
kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów.



2.

IV. Organizatorzy Sekcji.
1.
Organizatorem Sekcji jest MSKS ZAGŁĘBIE.
2.
W imieniu MSKS ZAGŁĘBIE działalność Sekcji koordynuje Kierownik Sekcji.
V. Opłaty i zasady finansowania zajęć.
1.
Sekcja finansowana jest przez:

samorząd lokalny,

działalność odpłatną MSKS ZAGŁĘBIE,

rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu,

prywatne osoby i firmy (sponsorów).
2.
Składka członkowska ustalana jest przez Zarząd MSKS ZAGŁĘBIE i jest płatna wyłącznie na
konto bankowe.
3.
Składkę członkowską należy uiszczać z góry, najpóźniej do dnia 10 stycznia za rok
składkowy.
4.
Opłata treningowa ustalana jest przez Zarząd MSKS ZAGŁĘBIE i jest płatna wyłącznie na
konto bankowe z góry najpóźniej do dnia 5 każdego miesiąca
5.
Nieobecność zawodnika na treningu nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej.
6.
W przypadku kontuzji czy choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez
lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona po wcześniejszym indywidualnym
ustaleniu z Kierownikiem Sekcji.
7.
W przypadku niewyjaśnionych zaległości finansowych wobec sekcji, uczestnik lub zawodnik
może zostać zawieszony w prawach uczestnika Sekcji z konsekwencją braku udziału na
zajęciach treningowych.
8.
W ramach wnoszonych opłat treningowych zawodnik Sekcji otrzymuje:

bezpłatne wejście na obiekty na czas treningów,

możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,

opiekę trenerską,

ubezpieczenie NNW.
9.
Opłata treningowa nie zawiera:

opłat związanych z wyjazdem na zawody,

opłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas zawodów,

opłat związanych z uczestnictwem w obozach szkoleniowych,

opłat startowych na zawodach, meetingach,

VI. Organizacja i finansowanie wyjazdów na zawody.

Obowiązkiem trenera jest powiadomienie zawodników o zgłoszeniu ich do zawodów na
co najmniej 7 dni przed terminem zawodów.

W uzasadnionych przypadkach trener nie ma obowiązku wyjazdu na zawody wraz z
zawodnikami. W takich przypadkach zostanie wyznaczony zastępca trenera.

Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem oraz zakwaterowaniem na zawodach
ponoszą uczestnicy.

Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów, opiekunów oraz opłaty startowe ponoszą
uczestnicy zawodów.
VII. Organizacja zajęć treningowych.

Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje
trener prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji.

Kierownik Sekcji ustala możliwość przeprowadzania naboru do sekcji.

Rekrutacja uczestników odbywa się do końca września danego roku szkolnego,
uzupełniający nabór odbywa się przez cały rok w przypadku wolnych miejsc.

Kierownik Sekcji ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę jakość
szkolenia. Grupa nie może przekraczać 15 osób na jednego trenera.

W okresach przedstartowych jest możliwość zwiększenia ilości treningów.
VIII. Prawa i obowiązki członka Sekcji.
1.
Zawodnik Sekcji może otrzymać prawo do:

dofinansowania do opłat startowych,

wyjazdów na zawody,

sprzętu sportowego,

stroju klubowego (dla zawodników),

koszulki klubowej (dla uczestników)
2.
Zawodnik Sekcji zobowiązany jest:

przestrzegać regulaminu obiektów treningowych, zasad bezpieczeństwa oraz
zachowania się na nich,

punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem,

bezzwłocznego opuszczenia obiektu po zakończeniu treningu,

wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy itd.),

kulturalnego zachowania się względem innych członków sekcji,

kulturalnego zachowania się na imprezach,

posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do zadań,

godnego reprezentowania klubu i barw klubowych na zewnątrz.
3.
Zawodnik Sekcji powinien:

rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,

brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,

mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrą opinię ze szkoły,

pomagać innym zawodnikom sekcji,

uczestniczyć w obozach sportowych.
4.
Kierownik Sekcji może wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do
regulaminu sekcji poprzez:

upomnienie,

upomnienie w obecności opiekuna,

upomnienie przy całej drużynie,

nie zgłoszenie do zawodów,

złożenie wniosku do Zarządu MSKS o zawieszenie w prawach zawodnika klubu,

złożenie wniosku do Zarządu MSKS o skreślenie zawodnika z listy klubowej.
5.
Opiekunowie prawni są zobowiązani do:

regularnego wpłacania składki członkowskiej (w nieprzekraczalnym terminie do 10
każdego miesiąca),

informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu / treningach (np. z
powodu choroby),

kontrolowania stanu sprzętu przekazanego dla zawodnika na własność,

kontrolowania zachowania zawodnika oraz wyciągania konsekwencji wobec
podopiecznego, który dostał upomnienie od trenera,

regularnego dowożenia dzieci na treningi i ich odbierania,

PRZED ZAJĘCIAMI I PO ICH ZAKOŃCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI
SPOCZYWA NA OPIEKUNACH PRAWNYCH !!!
Trenerzy ponoszą odpowiedzialność za zawodników w chwili przebywania ich na treningu.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich
poświadczonych przez lekarza. Opłaty za badania stanowią koszty zawodnicze.


6.
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IX. Postanowienia końcowe.
1.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po akceptacji regulaminu Sekcji przez
zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
2.
Zmiana barw klubowych możliwa jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu Kierownikowi
Sekcji.
3.
Zarząd MSKS ZAGŁĘBIE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Sprawy
nie ujęte w regulaminie pozostają w zakresie Zarządu MSKS ZAGŁĘBIE.

