REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ
MUKS „SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA

1. Szkolenie pływackie odbywa się na Pływalni Fregata
2. Klub zrzesza członków – uczestników; może nim zostać każda osoba niepełnoletnia przyjęta przez
Zarząd na podstawie złożonej deklaracji i po uzyskaniu zgody prawnego opiekuna i władz klubu
3. Kryteria naboru – etapy szkolenia.
Szkolenie podzielone zostało na trzy etapy:
a. Klasy I- IV - kryterium stanowi technika pływania jednym stylem, naboru dokonuje
selekcjonujący trener.
b. Gimnazjum - kryterium stanowi technika pływania dwoma stylami,naboru dokonuje
selekcjonujący trener.
4. Prawa i obowiązki uczestników (wyciąg ze statutu Klubu):
a. prawa:
- korzystanie z opieki trenerskiej;
- korzystanie z obiektów i sprzętu sportowego;
- korzystanie z opieki zdrowotnej;
- uczestniczenie w zajęciach i realizacja programu szkoleniowego
b. obowiązki:
- przestrzeganie statutu Klubu i regulaminu sekcji
- systematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych wg. ustalonych planów
- godne reprezentowanie barw Klubu na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych
- systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich ( roczna )
- systematyczne i terminowe opłacanie składek klubowych ( miesięczne )
5. Wysokość składki członkowskiej oraz składek klubowych na dany rok kalendarzowy ustala Zarząd.
W każdym roku wysokość składki członkowskiej wynosi 24 zł dla zawodników, 36 zł dla trenerów a składki klubowej 60 zł
• składki zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (realizacja programu szkolenia,
badania lekarskie, ubezpieczenie, księgowość, dofinansowanie do zawodów i obozów,
nagrody, sprzęt sportowy, płace trenerów podczas zgrupowań w czasie ferii i wakacji itp.)
zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Zarząd.
• Składka członkowska roczna jest obowiązkowa, w sytuacjach losowych można się starać o
obniżenie wysokości lub całkowite umorzenie składek klubowych- miesięcznych. Decyzję
taką podejmuje Zarząd po konsultacji z trenerami i rodzicami zawodnika.
• Wysokość składki członkowskiej ustala uchwałą Walne Zebranie Członków a wysokość
składki klubowej Zarząd Klubu.

6. Nagrody i Kary.
a. Nagrody
Medaliści M.P. otrzymują nagrody (rzeczowe lub finansowe) wręczane na uroczystym zakończeniu roku
sportowego. Wysokość oraz rodzaj nagród zależy od kondycji finansowej klubu i jest ustalana przez
Zarząd Klubu.
b. Kary
W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala bezpośredni trener lub Komisja Dyscyplinarna.
7. Sprzęt sportowy.
W miarę posiadanych możliwości finansowych Klub wyposaża swoich zawodników w sprzęt sportowy
(deski, łapki, płetwy).
Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu szkolenia (gimnazjum), zawodnik otrzymuje dres
reprezentacyjny. Dres jest na stanie Klubu, a przechodzi na własność zawodnika w momencie uzyskania
przez niego II-ej klasy sportowej lub po dwóch latach godnego reprezentowania barw MUKS „Sokół”
Kolbuszowa Dolna.
8. Wszyscy zawodnicy sekcji pływackiej MUKS „Sokół” są objęci podstawowym ubezpieczeniem w
ramach opłacania składek członkowskich i klubowych.
9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu MUKS „Sokół” Kolbuszowa Dolna.

