REGULAMIN KS MALTA-SKI POZNAŃ
ZASADY OGÓLNE

1. Klub Sportowy Malta-Ski, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w
zakresie narciarstwa, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia
wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży.

2. Celem szkolenia jest:
2.1. rekrutacja dzieci i młodzieży do narciarstwa zjazdowego,
2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,
2.3. nauka i doskonalenie umiejętności narciarskich oraz rozwój zdolności
ruchowych,
2.4. maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności
techniczno-taktycznych zawodników poprzez indywidualizację zajęć treningowych.

3. Treningi odbywają się w grupach podzielonych pod względem wieku oraz
umiejętności narciarskich.

4. Zawodnik poddawany jest okresowym testom umiejętności, które kwalifikują go
do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych.

5. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji zawodnika, wyrażenie
zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminu opłat ponoszonych
przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników oraz posiadanie zaświadczenia od
lekarza o braku przeciwwskazań do trenowania narciarstwa ( dotyczy grup
sportowych).

6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika
do celów marketingowych i informacyjnych pod warunkiem, że wizerunek został
utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do
umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach narciarskich zdobytych
w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach
prasowych, folderach Klubu.

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób
określony w pkt. 6.

8. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 7, może nastąpić w każdym czasie poprzez
podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody
obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Klub.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
9. Każdy zawodnik powinien się identyfikować z klubem, dbać o jego dobry
wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu
codziennym. Zawodnicy KS Malta Ski godnie reprezentują klub i jego barwy
podczas treningów, zawodów, obozów, ale także w codziennym życiu.

10. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów,
kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego
wychowania.
11. Zawodnik nie stosuje żadnych form dyskryminacji, w tym zwłaszcza ze
względu na rasę, wyznania religijne, pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć
czy orientację seksualną oraz zobowiązuje się do unikania i przeciwdziałania
zachowaniom prowokującym zjawiska nienawiści w sporcie, w tym szerzenia
nienawiści w Internecie.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH
12. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich
zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się
punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym
udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych.

13. W przypadku nieobecności na zajęciach mogą one być odrobione przez
Zawodnika w innym terminie ustalonym z Zarządem.
14. Na minimum 5 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć –
po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń
dotyczących zajęć.

15. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

16. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i
przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych
zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

17. Zawodnik do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy.

18. Zawodnik każdorazowo informuje trenerów o problemach zdrowotnych, złym
samopoczuciu, urazach oraz o konieczności opuszczenia stoku podczas zajęć.

19. W trakcie zawodów zawodnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania
regulaminów swoich konkurencji, przepisów bezpieczeństwa oraz zasad zachowania
się na danych obiektach sportowych oraz przepisów antydopingowych.

20. Zawodnik okresowo podlega ocenie zarówno pod względem postępów
szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o
dobre imię Klubu. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub wyznaczony trener
mogą podjąć decyzję o przydziale do określonego zespołu, czasowym lub
definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego
rodzicami/opiekunami prawnymi.

RODZICE
21. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do
obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin)
ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje podczas
zajęć i zawodów. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera
na stoku.

22. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin
zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do
kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców innych
drużyn, klubów, a także sędziów.

23. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają
zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.

FINANSE
24. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego (do 10-tego dnia
każdego miesiąca) regulowania zobowiązań wobec Klubu. W przypadku opóźnienia
w dokonywaniu wpłat przekraczającego 30 dni zawodnik nie będzie miał możliwości
uczestniczenia w zajęciach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z
zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest
zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych.

26. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania
prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia
rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania
do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

27. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd Koleżeński lub Zarząd
Klubu.
Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który przyjmuję do
wiadomości. Zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.
Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

