REGULAMIN
Klubu sportowego "Gwardia" Tychy
ver. GT-1/2018
§1
TERMINY I DEFINICJE
1.
2.
3.
4.

Klub - Klub Sportowy "Gwardia" Tychy.
Uczestnik - osoba uczęszczająca na zajęcia nie będąca Członkiem Klubu, która wypełniła deklarację
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez K.S. "GWARDIA" Tychy.
Członek Klubu - Uczestnik, który wypełnił deklarację członkowską (umowę) udziału w zajęciach
organizowanych przez K.S. "GWARDIA" Tychy.
Zawodnik - Członek Klubu reprezentujący barwy Klubu na turniejach sportowych.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie sportów judo i ju-jitsu, oraz treningów
funkcjonalnych "CROSS" zgodnie z harmonogramem zajęć w danym roku szkolnym. Zajęcia
prowadzone są z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie ze sztuką instruktorską
i trenerską w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Warunkiem członkostwa w klubie/uczestniczenia w zajęciach jest zgłoszenie się do prowadzącego
zajęcia, zapoznanie i akceptacja postanowień Statutu Klubu, Regulaminu Klubu oraz wypełnienie
umowy członkowskiej/deklaracji uczestnictwa.
Klub dopuszcza do zajęć osoby uczestniczące - zwane Uczestnikami zajęć - nie będące Członkami
Klubu. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków pod rygorem usunięcia z zajęć.
Uczestnik potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, co nie pozostaje w zgodzie z prawdą, ponosi
pełną odpowiedzialność za odniesione podczas zajęć kontuzje.
Członkowie Klubu objęci są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zawodnik K.S. „GWARDIA” przystępując do zawodów sportowych ma obowiązek posiadania badań
lekarskich potwierdzonych przez lekarza sportowego, które przeprowadza co 6 miesięcy na własny
koszt. Zawodnicy startujący w turniejach sportowych obowiązkowo zabierają ze sobą wspomniane
badania do wglądu organizatora.
§3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Uczestnicy zajęć mogą ćwiczyć tylko w obecności uprawnionego instruktora i zobowiązani są stosować
się do jego poleceń.
W trakcie ćwiczeń należy zachować należytą ostrożność w trosce o bezpieczeństwo swoje
i pozostałych osób.
Uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonywania ćwiczeń, które uważa za nieodpowiednie dla
własnego poziomu sprawności fizycznej i zdrowia.
Uczestnicy zajęć, nie stosujący się do poleceń prowadzącego zajęcia, nie przestrzegający zasad
bezpieczeństwa, a także wchodzący w celowe konflikty z innymi osobami – mogą zostać usunięci
z zajęć tymczasowo lub na stałe.
Uczestnicy zajęć wykorzystujący nabyte umiejętności poza treningami, bądź zawodami sportowymi ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich akcji.
Uczestnik zajęć powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór oraz ochraniacze
niezbędne do ćwiczeń.
Osoby przychodzące na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną
wpuszczone na salę.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zdjęcia wszelkiej biżuterii (np. kolczyki, zegarki itp.) przed
przystąpieniem do ćwiczeń.
Zabrania się wnoszenia na zajęcia wszelkich przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób
trzecich.

10. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń, K.S. „GWARDIA” nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członek Klubu/Zawodnik na czas trwania umowy ma prawo do:
a) reprezentowania barw klubu na turniejach rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
b) nieodpłatnego startowania w turniejach sportowych.
c) otrzymywania diety na turnieje wysokiej rangi.
d) nieodpłatnego otrzymywania odzieży sportowej, nagród, upominków okazjonalnych.
e) korzystania z grupowego ubezpieczenia sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
obowiązywania umowy.
2. Uczestnik/Członek Klubu/Opiekun zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w Klubie w przypadku wystąpienia przeciwwskazań
medycznych do udziału własnego lub dziecka w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne
poinformowanie trenerów pocztą elektroniczną na e-mail: gwardia.tychy@gmail.com, trenerzy@gwardiatychy.pl lub telefonicznie trenera prowadzącego.
b) posiadania poświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub wydanego przez
uprawnionego lekarza sportowego (dotyczy grup sportowo-wyczynowych). Zawodnicy Klubu zobowiązani są do
wykonywania regularnych badań sportowo-lekarskich co 6 miesięcy. Kserokopię aktualnych badań należy
dostarczyć trenerom.
c) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik/Członek Klubu w trakcie zajęć zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi.
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników szkół,
w których odbywają się treningi oraz pozostałych osób.
d) kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych.
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera.
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach.
g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (kontuzjach, zawrotach, bólach itp.).
h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.).
i) dbania o sprzęt sportowy.
j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez
suwaków).
k) udziału w zawodach, do których został powołany przez trenera.
l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy
klubowe, torba sportowa).
m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz
§5
WYRÓŻNIENIA I KARY
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególny wkład w działalność Klubu, Zarząd może przyznać
Członkom Klubu następujące wyróżnienia:
a) pochwałę,
b) dyplom,
c) nagrody rzeczowe lub finansowe,
d) odznakę honorową Klubu.
2. Zarząd może występować do władz państwowych oraz innych instytucji i organizacji
o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.
3. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu, naruszanie zasad
współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu stanowią przewinienia dyscyplinarne. Sprawy przewinień
dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd.
4. Zarząd może nakładać na członków kary, upomnienia lub nagany, a w przypadku rażącego naruszenia
przepisów i zasad wskazanych w §30 ust. 1 Statutu Klubu podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu.

5. Zawodnik/Opiekunowie zmieniający barwy klubowe na rzecz innego klubu sportowego bez zgody Zarządu,
zobowiązany/ni jest/są do wniesienia na rzecz Klubu opłatę w wysokości:
a) w przypadku zawodnika klasy MM – 15 000 złotych,
b) w przypadku zawodnika klasy M – 10 000 złotych,
c) w przypadku zawodnika klasy I – 5 000 złotych,
d) w przypadku zawodnika klasy II – 1 500 złotych,
e) w przypadku pozostałych zawodników – 200 złotych.
6. Trenerzy Klubu mogą wyciągnąć konsekwencje wobec Uczestnika/Członka Klubu/Zawodnika naruszających
Regulamin Klubu poprzez:
a) dodatkowe ćwiczenia.
b) upomnienie na osobności/upomnienie przy całej grupie.
c) upomnienie w obecności rodzica.
d) usunięcie z zajęć.
e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów.
f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi.
g) czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.
h) usunięcie z listy Uczestników/Członków Klubu za zgodą Zarządu Klubu.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH wg RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy "Gwardia" zs. w Tychach.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Klubie jest Inspektor Ochrony Danych
dostępny pod adresem e-mail: biuro@gwardia-tychy.pl.
3. Klub przetwarza dane od momentu odebrania poczty elektronicznej z zapytaniem o ofertę, przystąpienia do
procesu rekrutacji, podpisania umowy członkowskiej/deklaracji uczestnictwa. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Klubem, a osobą (reprezentantem osoby) której
dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- realizacji postanowień statutu Klubu, regulaminu Klubu, umowy członkowskiej oraz deklaracji uczestnictwa
- zgłaszania osób na turnieje, zgrupowania, seminaria i inne
- publikacji powołań zawodników na turnieje, zgrupowania, seminaria i inne
- publikacji wyników sportowych na stronach internetowych Klubu oraz innych mediach
- obsługi poczty elektronicznej, kierowanej na adresy e-mail Klubu
- kontaktowania się w celach statutowych (np. w celach związanych z prowadzeniem treningów), oraz w celach
związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
- w celach podatkowych i rachunkowych.
5. Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz
administratora usługi księgowe, marketingowe i prawne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do momentu wycofania przez Państwa
zgody. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
7. Osoba powierzająca swoje dane Klubowi ma prawo do: informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
dostępu do swoich danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia
danych; sprzeciwu; nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
8. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia w poczet
członków/uczestników zajęć Klubu.
9. Do zawarcia i wykonania umowy, a tym samym świadczenia usługi Klub przetwarza następujące dane: imię i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, waga, informacje o stanie zdrowie,
wizerunek.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały (dn. 9.06.18 roku).

