Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2017 Dyrektora SOSiR Nowa Dęba z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sekcji pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba

REGULAMIN
SEKCJI PŁYWACKIEJ „PIRANIE SOSiR Nowa Dęba”
Organem prowadzącym sekcję jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie na podstawie §
6 ust. 1 pkt. 6 Statutu Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXXV/324/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian
w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie z późniejszymi zmianami.
I. WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA.
1. Złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Wniesienie miesięcznej opłaty za usługę trenerską świadczoną w ramach sekcji pływackiej.
3.1 Opłata za usługę trenerską wynosi odpowiednio:
- za pierwsze dziecko z rodziny – 40,00zł
- za drugie dziecko z rodziny – 30,00zł
- za trzecie i kolejne dziecko z rodziny – 20,00zł
4. Opłatę trenerską należy uiścić z góry za dany miesiąc – do 15 dnia każdego miesiąca - w kasie krytej
pływalni SOSiR. Uczestnik nie ponosi kosztów biletu wstępu na krytą pływalnię SOSiR.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć treningowych uzależniony jest od cyklu szkoleniowego danej
grupy.
6. Opłata, o której mowa w pkt. 4 pokrywa w części koszty: udział w zajęciach programowych,
ubezpieczenie NW na wyjazdy, przewóz na zawody, opłaty startowe i za komunikat, posiłki na wyjazdach,
opłacenie licencji zawodnika.
6.1 Pozostałe koszty finansowane są z budżetu SOSiR.
7. SOSiR nie zwraca zawodnikowi pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach sekcji.
8. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty. Nieobecność uczestnika
na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłat czy też przeniesienia prawa do wykorzystania świadczeń na
kolejny miesiąc zajęć.
8.1 W przypadku rezygnacji przez uczestnika z sekcji wpłacona wartość za zajęcia nie zostanie zwrócona.
9. Wszelkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
10. Zawodników biorących udział w zajęciach treningowych, przebywających pod opieką trenera,
obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
11. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie podczas trwania zajęć, wszelkie
urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów itp.
12. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa
nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu, zawodów),
a w przypadkach szczególnie uciążliwych wykreśleniem z listy zawodników sekcji.
13. Trener ma prawo wnioskować do Dyrektora SOSiR-u o wykreślenie zawodnika z sekcji. Usunięty
dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia się z opłat również
za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z Sekcji.
II. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI PŁYWACKIEJ
1. Złożenie pisma o rezygnacji do biura SOSiR przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Zdanie sprzętu sportowego sekcji oraz rozliczenie opłaty.
III.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
1. Zawodnik zrzeszony w Sekcji „PIRANIE SOSiR Nowa Dęba” może reprezentować w zawodach
pływackich wyłącznie Sekcję PIRANIE. Dopuszcza się udział w zawodach jako reprezentanta szkoły.
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2. Ustanie członkostwa w sekcji jest możliwe w przypadku złożenia pisemnej prośby zawodnika w związku
ze zmianą barw klubowych oraz po uprzednim rozliczeniu opłat sekcyjnych.
3. Pozostałe zasady zmiany barw klubowych określa Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego
z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników
uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje
członkowskie.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie
osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. Wyjątek stanowi zwolnienie
lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by
zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych.
3. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem
mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.
4. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Sekcję Pływacką na zawodach w stroju sekcyjnym (dres,
koszulka itp.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH
Na obóz sportowy kwalifikuje trener danej grupy na podstawie wyników, zachowania i frekwencji na
treningach.
VI. NABÓR DO SEKCJI
Nabór do grupy sportowej przeprowadzany jest przez trenerów pływania z klas uczęszczających na zajęcia
pływackie oraz indywidualnie po przejściu testu kwalifikacyjnego.
VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, organizacja
wyjazdu na obozy itp.).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerami prowadzącymi treningi.
3. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów zamieszczane będą na
stronie internetowej SOSiR-u w zakładce Sekcja Pływacka.
VIII. INNE
Uczestnik sekcji zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni i regulaminu
korzystania z obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia oraz do przestrzegania zakazów
i nakazów, którymi objęty jest obiekt sportowy.

DYREKTOR SOSiR
Adam Szurgociński
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