REGULAMIN SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA

I. Składki i ulgi oraz mecze i turnieje
1. Zarząd Klubu ustala składkę członkowska - miesięczną w wysokości 240 PLN miesięcznie
(obowiązuje od 1 października 2022 r.) dla członków stowarzyszenia roczniki 2004 do 2012 i młodsi za
wyjątkiem grupy mieszanej chłopców 2008-2010 - 210 zł oraz koszykarskiej klasy sportowej 2009
chłopców 200 zł.
2. Wprowadza się zniżkę dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny trenującego w SKM Zastal
w wysokości 50% podstawowej składki.
3. Składki są płatne za wszystkie miesiące w roku kalendarzowym, z wyłączeniem lipca i sierpnia.
4. Wysokość i okres obowiązywania składki uzależniona jest od możliwości finansowych
w sekcji i może ulec zmianie na mocy pisemnej decyzji Zarządu.
5. Składkę należy uiszczać terminowo z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto: BNP PARIBAS
SA Zielona Góra 13 2030 0045 1110 0000 0213 0670 (tytuł - SKM Zastal, imię i nazwisko, rocznik,
miesiąc za który jest płacona składka) lub w biurze Klubu.
6. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu trwających dłużej niż 1 miesiąc, zawodnik
może zostać skreślony z listy zawodników Klubu na podstawie decyzji Zarządu, chyba że
zawodnik poda uzasadnione przyczyny opóźnienia i Zarząd zdecyduje o nieskreślaniu zawodnika
z listy zawodników.
7. Składka jest obowiązkowa i bezzwrotna, niezależnie od frekwencji zawodnika na zajęciach.
Jednak w przypadku kontuzji lub choroby trwającej dłużej niż 2 tygodnie (udokumentowanej
przez lekarza) składka miesięczna zostanie obniżona o 50% począwszy od pierwszego dnia
nieobecności.
8. W przypadkach uzasadnionych, na pisemny wniosek zawodnika, Zarząd może odstąpić od
pobrania składki miesięcznej.

II. Turnieje towarzyskie.
Rodzice zawodników i zawodniczek wyznaczonych przez trenera do uczestnictwa w turnieju dokonują
opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie podczas pobytu na zawodach oraz transport na zawody oraz
powrót z zawodów.
III. Turnieje mistrzowskie.
Wszelkie opłaty ( zakwaterowanie, wyżywienie, transport ) są dokonywane przez klub.

IV. Warunki przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach
1. Warunkiem przyjęcia zawodnika do Klubu oraz jego uczestnictwa w zajęciach jest:
1) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Klubu przez zawodnika lub przedstawiciela
ustawowego/rodzica/opiekuna prawnego („przedstawiciel”) deklaracji klubowej,
2) przedłożenie ważnych badań lekarskich wystawionych przez właściwą dla sportowców placówkę
medyczną,
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej, na której
odbywają się zajęcia,
4) przedłożenie Klubowi dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zawodnika od następstw
nieszczęśliwych wypadków lub zgłoszenie do ubezpieczenia i opłacenie wysokości składki.
5) zezwolenie przedstawiciela na udział zawodnika w zajęciach;
6) zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika i jego
opiekuna prawnego,
7) chęć rozwijania umiejętności sportowych przez zawodnika i jego praktyczna realizacja poprzez
systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,
8) terminowe opłacanie składek członkowskich.
V. Prawa i obowiązki Trenerów
Trenerzy są zobowiązani i uprawnieni do:
1) przestrzegania Regulaminu,
2) nadzoru nad powierzonymi zawodnikami Klubu w czasie prowadzenia zajęć,
3) nadzoru nad powierzonymi zawodnikami Klubu na zawodach i obozach organizowanych przez
SKM Zastal Zielona Góra,
4) tworzenie przyjaznej atmosfery wśród zawodników,
5) zgłaszania wytypowanych przez siebie zawodników do udziału w zawodach,
6) zgłaszanie do Zarządu w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem ewentualnych zmian
w harmonogramie zajęć,
7) naboru nowych zawodników do Klubu,
8) oceny zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na zajęciach i zawodach
poszczególnych zawodników z możliwością przyznawania wyróżnień lub upomnień,
9) typowania zawodników do składu drużyny startującej w zawodach,
10) sugerowania Zarządowi spostrzeżeń usprawniających pracę szkoleniową w Klubie,

VI. Obowiązki Zawodników
Zawodnicy zobowiązani są do:
1) przestrzegania Regulaminu,
2) udziału w zajęciach wyłącznie w godzinach zgodnych z planem zajęć w Klubie.
3) punktualnego przybywania na zajęcia, zawody sportowe oraz inne wydarzenia w Klubie,
spóźnienia muszą być usprawiedliwiane przez przedstawicieli,
4) posiadania ważnych badań lekarskich wystawionych przez właściwą dla sportowców placówkę
medyczną; uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność zawodnika; Klub
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu zatajenia lub podania
nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia zawodnika; każdy uczestnik zobowiązany jest
posiadać ubezpieczenie NNW, zgodę na ubezpieczenie przez klub przedkłada pisemnie oraz
opłaca składkę ubezpieczeniową.
5) informowania trenera o problemach zdrowotnych lub ograniczeniach uniemożliwiających
wykonanie ćwiczeń, w czasie zajęć i zawodów,
6) wykonywania poleceń wydawanych przez trenera w czasie zajęć i zawodów,
7) posiadania na zajęciach, zawodach i obozach sportowych sprzętu treningowego tj. strój sportowy
i obuwie sportowe na zmianę (wygodne obuwie, najlepiej za kostkę i na białej podeszwie,
koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów i wodę do picia,
8) udziału w zawodach wskazanych przez trenerów lub Klub,
9) bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć
sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji
stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia innych do natychmiastowego poinformowania o
tym trenera,
11) bezzwłocznego usprawiedliwiania u trenera nieobecności na zajęciach lub zawodach,
12) właściwego zachowania i koleżeństwa na zajęciach, w szatni, na zawodach i obozach
sportowych,
13) bezzwłocznego opuszczania hali sportowej, po zakończeniu zajęć,
14) godnego reprezentowania Klubu, w szczególności w czasie uczestnictwa w zawodach
Sportowych,

15) Stosowania się do zasad (kanałów) komunikacji wewnętrznej pomiędzy trenerami a zawodnikami
oraz opiekunami prawnymi (rodzice) zgodnie ze wskazaną formą (aplikacją),
VII. Prawa Zawodników
Zawodnicy mają prawo do:
1) pełnej opieki trenerskiej na zajęciach, zawodach i obozach sportowych organizowanych przez
Klub,
2) udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez Klub, bez używania barw klubowych,
pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji trenera lub Zarządu,
3) jedynie za zgodą trenera oraz przedstawiciela - prawo do wcześniejszego opuszczenia zajęć,
4) wyrażania swoich opinii, próśb, spostrzeżeń trenerowi przed lub po zajęciach,
5) wejścia na mecze PLK i Ligi ENBL drużyny Zastal Enea BC Zielona Góra ( na podstawie
promocyjnego karnetu, ważnego w przypadku terminowego opłacania składki członkowskiej)

VIII. Obowiązki Klubu
Do obowiązków Klubu należy:
1) zapewnienie sprzętu treningowego zgodnie z możliwościami Klubu,
2) przeprowadzanie zajęć na sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem,
3) zapewnienie wymaganej kadry trenerskiej,
4) prowadzenie profesjonalnego szkolenia koszykówki dostosowanego do wieku uczestników,
5) Organizacja obozów sportowych.

IX. Wykorzystanie danych i wizerunku
1. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych,
reklamowych i innych związanych z bieżącą działalnością Klubu.
2. Zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
3. Zawodnik wyraża zgodę na publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób i korzystanie
z informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych z jego udziałem w celach
promocyjnych, reklamowych i innych związanych z bieżącą działalnością Klubu, bez
wynagrodzenia, na stronie internetowej Klubu, na ulotkach, plakatach, gadżetach, dla potrzeb
promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych Klubu.
X. Naruszenie Regulaminu
Naruszenie Regulaminu może skutkować dla zawodnika:

1) upomnieniem, i/lub
2) wydaleniem z zajęć, i/lub
3) zawieszeniem na wniosek trenera w prawach zawodnika, i/lub
4) natychmiastowym wykluczeniem z Klubu na wniosek trenera i po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

XI. Wystąpienie zawodnika z Klubu
1. Każdy zawodnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w zajęciach; zgłoszenie rezygnacji
wymaga złożenia pisma skierowanego do Klubu; pismo jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca
następującego po miesięcy, w którym pismo wpłynęło do Klubu.
2. Zarząd Klubu ma prawo do wykluczenia zawodnika z Klubu. Wykluczenie jest skuteczne na
ostatni dzień miesiąca, w którym Zarząd podjął decyzję.
3. Zawodnik i Klub mogą za obopólną zgodą ustalić inny termin wystąpienia z Klubu.
4. Po wystąpieniu zawodnika z Klubu (rezygnacja, wykluczenie) Klub może odmówić przyjęcia
zawodnika na zajęcia lub zawody sportowe.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01.10.2022 r. do odwołania.

