
Regulamin Klubu Sportowego CKS-ORKA SZCZECIN 

§1 

1.KIub organizuje szkolenie zawodników oraz zapewnia opiekę trenerską. 

2. Zawodnicy i inni członkowie klubu mają. prawo do korzystania z treningów na 

wynajmowanych przez Klub obiektach sportowych pod kierunkiem trenerów i instruktorów 

zatrudnionych przez Klub. 

§2 

1.KIub nie zapewnia zawodnikom wyposażenia w sprzęt i stroje konieczne do uprawiania sportu. 

§3 

1. Uczestnik zajęć treningowych i zawodów sportowych jest zobowiązany posiadać aktualne badania 

lekarskie. 

§4 

Zawodnik ma obowiązek: 

1.Przestrzegać Statutu i Regulaminu Klubu. 

2.Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych. 

3. Prowadzit sportowy tryb zycia.  

4. Przestrzegać poleceń trenera, instruktora oraz przedstawicieli organów Klubu. 

5. Systematycznie podnosić swój poziom sportowy. 

6. Systematycznie podnosić swoj poziom intelektualny i kulturalny. 

7. Godnie reprezentować Klub podczas imprez sportowych. 

§5 

1. Zawodnik ma obowiązek uiszczania miesięcznych składek cztonkowskich. 

2. Składki opłacane są regularnie do 10 dnia każdego miesiąca, bez wzglqdu na absencję z 

wyjqtkiem dłuższysz zwolnień lekarskich. 

3. Zarzqd klubu może zwolnić zawodnika lub jego oplekunów z obowiązku opłacania składek w 

całości lub ich części w przypadkach: 

a. trudnej sytuacji materialnej. 



b. za wybitne osiqgnięcia sportowe zawodnika. 

4. Wysokość składek uchwala Zarząd Klubu.  

5. W przypadku gdy z jednej rodziny trenuje dwoje lub więcej zawodników, Zarząd Klubu może zastosować zniżkę w 

wysokoki 50% składki dla drugiego i każdego kolejnego ze spokrewnionych zawodników. 

 

6. Zwolnienie tub zmniejszenie sktadek nastąpić może po rozpatrzeniu złotonego pisemnego wniosku przez uprawnionego 

zainteresowanego do Zarządu Klubu. 

§6 

1. Zawodnik ponosi we własnym zakresie koszty wyjazdow na zawody (w tym optaty startowej), zgrupowania sportowe oraz 

optacenia licencji 

2. Zarząd Klubu w oparciu o klasyfikację sportową Polskiego Zwiqzku Triathtonu ustala zasady finansowania zawodników w 

zakresie kosztów określonych w ust.1 

§7 

Zarzqd Kiubu może pozbawić członka Kłubu członkostwa w przypadku: 

1. Nieprzestrzegania przez członka regulaminu i statutu Kiubu  

2. Problemów z nauką.  

3. Problernów wychowawczych.  

§8 

Regulamin wchodzi w życie 30.05.2011 

Podpis zawodnika:                                                                                                         Podpis opiekuna: 


