Regulamin sekcji lekkiej atletyki

Józefów, dn.19.10.2016

1.

Finansowanie sekcji:
a) Z Urzędu Miasta Józefów w formie dotacji celowej na wykonanie zadania publicznego przyznanej UKS Victoria
Józefów.
b) Ze składek zawodników.
c) Z innych źródeł pozyskiwanych przez poszczególne sekcję bądź Zarząd.

2.

Wpisowe, składki i ulgi:
a) Zarząd Klubu ustala składkę miesięczną za korzystanie z zajęć przez zawodnika w wysokości 40,00 zł dla mieszkańców
Józefowa i 45,00 zł pozostałe osoby.
Wysokość i okres obowiązywania składki uzależniona jest od możliwości finansowych w sekcji i może ulec zmianie.
b) Składkę należy uiszczać terminowo z góry do 10-go dnia każdego miesiąca bezpośrednio na konto klubu z podaniem
imienia i nazwiska dziecka, wraz z przynależnością do sekcji klubowej, lub do trenera prowadzącego zajęcia,
który po wpłaceniu zebranych składek przekaże dowody wpłat rodzicom.
c) W przypadku zaległości finansowych wobec sekcji trwających dłużej niż 1 miesiąc, bez podania przyczyny dziecko
zostanie skreślone z listy zawodników sekcji.
d) W przypadku kontuzji lub choroby trwającej dłużej niż 2 tygodnie (udokumentowanej przez lekarza) składka miesięczna
zostanie obniżona o 50%.
e) W przypadkach uzasadnionych na pisemny wniosek Zarząd może odstąpić od pobrania składki miesięcznej lub jej
zmniejszenia.

3.

Trenerzy zobowiązani są do:
a) Przestrzegania regulaminu sekcji
b) Nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji w czasie prowadzenia zajęć.
c) Nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji na zawodach i obozach organizowanych przez UKS
Victorię Józefów.
d) Tworzenie przyjaznej atmosfery w powierzonych grupach zawodniczek i zawodników.
e) Zgłaszania wytypowanych przez siebie zawodniczek i zawodników do udziału w zawodach.

4.

Trenerzy mają wpływ na:
a) Dobór zawodniczek i zawodników do poszczególnych grup w sekcji.
b) Ocenę zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na zajęciach i zawodach poszczególnych zawodniczek i
zawodników z możliwością przyznawania wyróżnień lub upomnień.
c) Typowanie zawodniczek i zawodników do startu w zawodach.
d) Sugerowanie spostrzeżeń Zarządowi usprawniających pracę szkoleniową w sekcji.

5.

Zawodniczki i Zawodnicy zobowiązani są do:
a) Przestrzegania regulaminu sekcji oraz UKS Victorii Józefów.
b) Udziału w zajęciach zgodnych z planem zajęć w sekcji na podstawie opłaconych składek członkowskich.
c) Punktualnego przybywania na zajęcia w przydzielonych przez trenerów grupach.
d) Posiadania ważnych badań lekarskich wystawionych przez właściwą dla sportowców placówkę medyczną.
e) Informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie zajęć.
f)
Wykonywania poleceń w czasie zajęć wydawanych przez trenera.
g) Zabierania na zajęcia niezbędnego sprzętu sportowego tj. strój sportowy i obuwie sportowe na salę treningową.
h) Udziału w zawodach wytypowanych przez trenerów lub Klub.
i)
Bezzwłocznego usprawiedliwiania u trenera nieobecności na zajęciach lub zawodach.
j)
Do właściwego zachowania i koleżeństwa na zajęciach i w szatni.
k) Bezzwłocznego opuszczania hali, stadionu po zakończeniu zajęć.
l)
Godnego reprezentowania Klubu UKS Victoria Józefów na zawodach sportowych w dostępnych strojach Klubowych.

6.

Zawodniczkom i Zawodnikom przysługuje:
a) Pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych organizowanych przez UKS Victorię Józefów.
b) Okresowe badania lekarskie przeprowadzane cyklicznie przez lekarza sportowego.
c) Niezbędny sprzęt sportowy na miarę możliwości sekcji.
d) Prawo udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez UKS Victorię Józefów bez używania barw klubowych z
akceptacją trenera lub Zarządu.
e) Prawo do usprawiedliwionego przez rodziców, opiekunów spóźnienia na zajęcia lub wcześniejszego z nich wyjścia
jedynie za zgodą trenera.
f)
Podnoszenia swoich umiejętności poprzez zaangażowanie na treningach i zawodach.
g) Wyrażania swoich opinii, próśb, spostrzeżeń trenerowi przed lub po zajęciach.

7.

Uwagi i informacje:
a) Nie przestrzeganie w/w REGULAMINU może skutkować dla zawodnika:
• upomnieniem
• wydaleniem z zajęć
• zawieszeniem na wniosek trenera w prawach l zawodnika
• wykluczeniem z UKS Victoria Józefów na wniosek trenera z akceptacją Zarządu
b) Rodzice bądź pełnoletni zawodnicy mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o zebranie wyjaśniające w sprawach
dotyczących sekcji.
c) Wszelkie zmiany regulaminu będą rozpatrywane na wniosek przedstawiciela sekcji podczas posiedzenia Zarządu z
podaniem do wiadomości na piśmie oraz na stronie internetowej klubu..
d) Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Zarząd
UKS Victoria Józefów

