REGULAMIN
Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ
SOŚNICA GLIWICE
ul. Sikorskiego 132,44-103 Gliwice
tel.697 654 300
e-mail: sprsosnicagliwice@gmail.com
NIP: 631 265 34 59; REGON 243562356
1.
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice, zwane dalej Stowarzyszeniem,
posiada osobowość prawną.
2. Członek stowarzyszenia - osoba, która złożyła deklarację członkowską i zgodnie z
terminem opłaca składki członkowskie:
- członek zwyczajny
- członek wspierający/zawodnik.
3. Deklaracja członkowska – umowa pomiędzy członkiem/uczestnikiem zajęć a
Stowarzyszeniem, zawarta w momencie podpisania deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu
pierwszej składki członkowskiej, określająca wzajemne relacje i oczekiwania zawarte w
statucie i regulaminie.
4. Składka członkowska – roczna składka wszystkich członków SPR Sośnica.
5. Składka szkoleniowa –składka za uczestnictwo w treningach klubu wliczona w składkę
członkowską dla członków wspierających /zawodników.
6. Klasy sportowe – projekt „Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna „,
realizowany przez SPR Sośnica Gliwice oraz Dyrekcję SP nr 21, SP nr 14, ZSO nr XIV,
ZSE-T w Gliwicach, XI LOS w Gliwicach, Urząd Miasta Gliwice.
I. Postanowienia szczegółowe:
1. Klub SPR SOŚNICA GLIWICE finansowany jest przez:





Miasto Gliwice reprezentowane przez Samorząd Miasta Gliwice (dotacje z Urzędu
Miasta Gliwice)
rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska)
partnerzy wspierający
składki członkowskie

2. Składkę członkowską i składkę szkoleniową ustala Zarząd Stowarzyszenia na rok
kalendarzowy.
3. Każdy członek zwyczajny i wspierający jest zobowiązany do uiszczenia rocznej składki
członkowskiej i szkoleniowej (dotyczy zawodniczek kategorii, dzieci, dziewcząt młodszych,
dziewcząt, młodziczek młodszych, młodziczek, juniorek młodszych, juniorek).
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Szczegóły rozliczenia składek członkowskich i szkoleniowych:














składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału
roku
kalendarzowego -30/rok zł.(członkowie zwyczajni), składki szkoleniowe wliczone w
składkę członkowską (członkowie wspierający /zawodnik ) według harmonogramu
podanego niżej:
składki szkoleniowe pobierane są za miesiące: wrzesień – czerwiec( 10 miesięcy, nie
dotyczy przerwy wakacyjnej) płatne z góry za całe okresy na konto Stowarzyszenia,
w wyjątkowych przypadkach miesięcznie ( 30 zł/ miesiąc) u trenera prowadzącego
grupę szkoleniową.
w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, członek/zawodnik może zostać
skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru
zawodników WZPR i ZPRP.
w przypadkach wyraźnie uzasadnionych pisemnie, Zarząd Klubu może obniżyć
składkę szkoleniową np.( drugi zawodnik z jednego gospodarstwa domowego 50%,
trzeci zawodnik – 30 zł/rok)
zawodnikowi kontraktowemu w wieku poniżej 18 lat, przysługuje zniżka w wysokości
5 zł/miesiąc lub inna zawarta w stosownym kontrakcie.
nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia
składki szkoleniowej.
Składka szkoleniowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
za miesiące styczeń i lipiec składka szkoleniowa nie jest pobierana.
wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto - 48 1050 1298 1000 0090 3038 1405 lub
przekazywać trenerowi prowadzącemu grupę szkoleniową( w przypadku wpłaty za
miesiąc potwierdzonej podpisem na liście wpłat składek dla członków wspierających
/zawodników )

4. Wpływy pochodzące ze składek członkowskich, szkoleniowych oraz dotacji będą
przeznaczone na:











wynajem hal widowiskowo-sportowych w Gliwicach,
wynajem siłowni lub obiektów sportowych do prowadzenia
ogólnorozwojowych,
wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
dofinansowanie sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,
dofinansowanie przejazdów na zawody,
dofinansowanie opłat startowych na zawodach i turniejach,
opłaty statutowe i licencyjne w ZPRP i WZPR,
cele statutowe Stowarzyszenia,
administrację Stowarzyszenia,
dofinansowanie opieki rehabilitacyjnej.

treningów

5. O wysokości dofinansowania opłat startowych na zawodach decyduje Zarząd
Stowarzyszenia (może to być uzależnione od rangi zawodów).
6. W ramach składki członkowskiej i szkoleniowej zawodnik otrzymuje:







bezpłatne wejście na halę i na siłownię na czas treningu,
opiekę trenerską,
dofinansowanie do opłat startowych,
sprzęt sportowy przeznaczony do rozgrywek ligowych,
ubezpieczenie,
opiekę medyczną.
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7. Zawodnik zobowiązany jest do:
















przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminach obiektów
sportowych ( hala, siłownia, basen )
punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem
bezzwłocznego opuszczenia obiektów treningowych po zakończeniu treningu
kulturalnego zachowania się na terenie obiektów (dotyczy również, szatni, natrysków,
ubikacji)
kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników obiektów, na której
trenujemy
wykonywania poleceń wydanych przez trenera
informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.)
poinformowania o każdorazowym opuszczeniu miejsca treningu (wyjście do łazienki,
szatni)
kulturalnego zachowania się względem innych członków klubu
kulturalnego zachowania i kibicowania w czasie zawodów
dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością klubu
dbania o sprzęt sportowy przekazany na własność dla zawodnika przez klub
przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze
utrzymywania odpowiedniej higieny osobistej
godnego reprezentowania klubu na zewnątrz

8. Zawodnik powinien:









rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrą opinię szkoły,
pomagać innym zawodnikom sekcji,
być zawsze przygotowanym w pełni do zawodów, tzn. posiadać strój sportowy
podany przez trenera/ kierownika drużyny,
uczestniczyć w obozach sportowych (przygotowawczych do sezonu),
znać listę substancji zakazanych zgodnie z wykazem ZPRP: http://zprp.pl/regulaminy
znać przepisy regulaminowe odnośnie zasad zmiany barw klubowych WZPR I ZPRP:
http://zprp.pl/regulaminy

9. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących
się do pkt. 7 regulaminu sekcji poprzez:








upomnienie
upomnienie w obecności rodzica
upomnienie przy całej drużynie
nie zgłoszenie do zawodów
zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu
nie wyposażenie zawodnika w sprzęt sportowy
skreślenie zawodnika z listy klubowej

10. Rodzice są zobowiązani do:





regularnego wpłacania składki członkowskiej i szkoleniowej
informowania trenerów grup o nieobecności zawodnika na treningu (np. z powodu
choroby, przy dłuższych nieobecnościach)
kontrolowania stanu sprzętu sportowego przekazanego dla zawodnika a należącego
do klubu (w przypadkach uszkodzenia rodzice ponoszą wszelkie koszta)
kontrolowania stanu sprzętu przekazanego dla zawodnika na własność
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kontrolowania zachowania zawodnika, oraz wyciągania konsekwencji wobec dziecka,
które dostało upomnienie od trenera
kontrolowania systematyczności uczęszczania dziecka na treningi.

11. Trenerzy klubu zobowiązani się do zorganizowania opieki podczas zawodów.
12. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się do organizacji transportu na zawody.
13. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup
treningowych.
14. Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny
oraz jakość szkolenia.
15. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje trener
prowadzący zajęcia.
16. Wyznaczeni trenerzy decydują o naborze do klas sportowych / oddziałów sportowych.
17. Zarząd Stowarzyszenia pomaga w zorganizowaniu badań lekarskich dla członków
klubu /zawodników oraz lekarza sportowego.
18. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych
badań lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego oraz ważnego ubezpieczenia
dot. uprawiania sportu kwalifikowanego. W przypadku braku ważnych badań lekarskich lub
aktualnego ubezpieczenia, zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów oraz do
treningów.
19. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej
prośby z uzasadnieniem.
20. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że on sam i jego rodzice
zaakceptowali regulamin klubu.
21. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu.
22. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez trenerów grup
szkoleniowych oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
23. Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków do Zarządu
Stowarzyszenia z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
24. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
25. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Prezes Zarządu
Krzysztof Zieliński
Zatwierdzony dnia, 27.03.2018r.
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