REGULAMIN
KLUBU PŁYWACKIEGO PROSWIM
Regulamin opracowano na podstawie Statutu Stowarzyszenie Sportowego PROSWIM.
Stowarzyszenie zwane jest dalej Klubem.
Regulamin określa szczegółowo:
- Prawa i obowiązki zawodników
- Udział zawodników i Klubu w kosztach szkolenia
- Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych
- Wyróżnienia i kary
§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, POZP oraz
w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub, zgodnie ze wskazaniem trenera
prowadzącego.
1.7. Na oficjalnych imprezach sportowych występować w strojach klubowych
( w miarę posiadanych zasobów np. koszulki, dresy, czepki ).
2. Obowiązki zawodnika:
2.1. Złożenie wypełnionej DEKLARACJI ZAWODNICZEJ.
2.2. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w treningach
pływackich oraz udziału w zawodach.
2.3. Opłacenie składki zawodniczej, o której mowa w § 2.
2.4. Sumienne wykonywanie zadań treningowych i informowanie o nieobecnościach z
podaniem ich przyczyny.
2.5. Godzenie obowiązków szkolnych z zajęciami sportowymi.
2.6. Prowadzenie i propagowanie sportowego trybu życia.

2.7.Przestrzeganie regulaminu zgrupowań i porządku podczas zawodów.
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. Uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach, pod warunkiem dopełnienia wszelkich
zobowiązań względem Klubu.
3.4. Uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych.
4. Klub prowadzi ewidencję zawodników poprzez kompletowanie oraz bieżące uzupełnianie Kart
Zawodniczych .
5. Klub Pływacki działający przy Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM 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 Stowarzyszenia.
§2
SYSTEM UDZIAŁU ZAWODNIKÓW I KLUBU W KOSZTACH
1. Klub pokrywa koszty treningów, sprzętu treningowego, ubioru zawodników, wyjazdów na
zawody w miarę możliwości, pozyskując środki ze składek członkowskich, składek
zawodniczych, od sponsorów, z dofinansowań lokalnych, darowizn oraz działalności
statutowej.
2. Składka zawodnicza wynosi 100 zł i dotyczy okresu Styczeń – Czerwiec 2020.
Opłacanie składek członkowskich następuje:
- jednorazowo raz w roku w miesiącu: STYCZEŃ,
- u Prezesa Klubu, Członka Zarządu lub jako prawidłowo opisana wpłata na wskazane konto
organizacji:
Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM
Numer Konta: 27 9182 0006 0009 1604 2000 0010
Tytuł Przelewu: Składka Zawodnicza, Imię i Nazwisko
3. W przypadku radykalnej zmiany sytuacji finansowej Klub zastrzega sobie dokonanie zmian na
podstawie uchwały Zarządu.
4. W przypadku obarczenia klubu karami regulaminowymi (z winy zawodnika) przez
organizatora zawodów - zawodnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pokryć opłatę
karną.
5. W sytuacji obarczenia klubu kosztami szkód materialnych poczynionych przez zawodnika
podczas szkolenia, zawodów, zgrupowań sportowych - zawodnik/rodzic/opiekun prawny
zobowiązanych jest do pokrycia kosztów.

6. W przypadkach nieujętych w regulaminie, decyzje podejmie Zarząd Klubu na wniosek trenera
prowadzącego.
7. W przypadku niedopełniania zobowiązań finansowych zawodnik może zostać pozbawiony
praw opisanych w §1.
8. Klub nie zwraca zawodnikowi pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach.
9. 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 rok.
10. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z klubu wpłacona wartość za zajęcia nie zostanie
zwrócona.
11. WYSTĄPIENIE Z KLUBU PŁYWACKIEGO
11.1. Złożenie pisma o rezygnacji do Zarządu klubu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
11.2. Zdanie sprzętu sportowego klubu oraz rozliczenie opłat.
12. Zawodnik zrzeszony w Klubie Pływackim PROSWIM może reprezentować w zawodach
pływackich wyłącznie PROSWIM. Dopuszcza się udział w zawodach jako reprezentanta szkoły.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH – WYJAZDY I ZGŁOSZENIA
NA ZAWODY PŁYWACKIE
1. Zawodnicy Klubu Pływackiego PROSWIM reprezentują barwy Klubu i startują w zawodach
sportowych systemu współzawodnictwa sportowego ogólnopolskiego i okręgowego w sposób
zorganizowany, w drużynie.
2. Na udział w zawodach prawo mają zawodnicy powołani przez trenera i mieszczący się w
kategoriach wiekowych, które zawarte są w regulaminie danych zawodów.
3. Klub zapewnia zgłoszenie i opiekę na czas zawodów 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, opłatę startową i inne).
Kalkulacji kosztów Klub dokonuje zgodnie z zasadą gospodarności, mając na uwadze interesy
płatnika czyli rodzica oraz możliwości dofinansowania wyjazdu na zawody ze strony klubu.
4. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, Klub zezwala na indywidualny wyjazd zawodnika
na zawody, pod warunkiem zgłoszenia takiego wyjazdu koordynatorowi sekcji lub
poinformowania Zarządu Klubu i uzgodnienia z trenerem prowadzącym.

§4
KARY
1. Kary mogą być stosowane w przypadku niesubordynacji oraz niewłaściwego zachowania
zawodnika, niezgodnego ze Statutem Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM i niniejszym
Regulaminem.
2. Rodzaje kar dla zawodników:
- wykluczenie z treningu,
- wykluczenie z udziału w zawodach i/lub zgrupowaniach sportowych,
 wykluczenie z członkostwa w klubie. (decyzja Zarządu)

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. NABÓR DO KLUBU PŁYWACKIEGO PROSWIM.
5.1. Nabór do grupy pływackiej przeprowadzany jest przez trenerów pływania zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Sportowym PROSWIM.
5.2. Warunkiem przyjęcia jest:
- przynależność do Szkoły Pływania PROSWIM,
- posiadanie odpowiednich umiejętności pływackich,
- pozytywna opinia trenerów na temat kandydata.
2. SPRAWY ORGANIZACYJNE
6.1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla klubu sprawy,
organizacja wyjazdu na obozy itp.).
6.2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerami prowadzącymi treningi.
Dane kontaktowe podane na stronie internetowej: www.proswim.org.pl
6.3. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów
zamieszczane będą na stronie internetowej: www.proswim.org.pl
3. Wszelka korespondencja dotycząca zapisów Regulaminu winna być adresowana do Zarządu Klubu.
4. Zawodnikami sekcji pływackiej Klubu mogą być dzieci od 6 roku życia oraz młodzieży do 18 roku
życia.
5. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy zawodników Klubu.
6. Stowarzyszenie Sportowe/ Klub Pływacki PROSWIM zastrzega sobie prawo naniesienia zmian w
niniejszym regulaminie, dokonując uchwał podczas zebrań zarządu stowarzyszenia.
7. Niniejszy Regulamin Klubu Pływackiego wchodzi w życie 1.01.2020 r.

