REGULAMIN DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA MKS „TRÓJKA”- ŁÓDŹ
1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
2. Regulamin określa szczegółowo:
•

Prawa i obowiązki zawodników i trenerów,

•

Zasady selekcji zawodników

•

System udziału zawodników i Klubu w kosztach szkolenia,

•

Wyróżnienia i kary,

•

Zasady zmiany barw klubowych

I. PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Zawodnicy i trenerzy Klubu zobowiązani są:
(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską
atmosferę wśród członków Klubu.
(b) z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych.
(c) dbać o klubowe mienie i sprzęt sportowy.
(d) podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach
sportowych regulaminów.
(e) swoją postawą dawać przykład zachowania i postawy sportowej.
(f) z zastrzeżeniem ust.2 , brać udział w zawodach i imprezach sportowych
Kalendarza Imprez PZP, ŁOZP oraz w zawodach i imprezach
organizowanych przez Klub.
(g) na oficjalnych imprezach sportowych występować w strojach klubowych,
a na zawodach Kadry Narodowej w strojach Reprezentacji (koszulki, dresy,
czepki).
2. Zwolnienie grupy z uczestnictwa w zawodach musi być uzgodnione z Trenerem
Koordynatorem i zaakceptowane przez Zarząd.
3. Po opublikowaniu Kalendarza Imprez PZP i ŁOZP Trener Koordynator
przedstawi Zarządowi plan uczestnictwa zawodników MKS „Trójka”- Łódź w w/w
imprezach oraz zgrupowaniach w celu zaplanowania budżetu Klubu.
4. Decyzję o zgłoszenie zawodników do wszystkich zawodów podejmują wyłącznie
Trenerzy po uzgodnieniu z Trenerem Koordynatorem.

5. Trenerzy grup, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów bądź
zgrupowania zobowiązani są do przekazania Zarządowi lub osobie wyznaczonej
preliminarza kosztów uczestnictwa w w/w imprezach.
6. Trenerzy grup zobowiązani są do rozliczenia imprezy w terminie 7 dni po jej
zakończeniu.
7. Brak terminowego rozliczenia udziału w zawodach lub zgrupowaniach wywołuje
ten skutek, że nie będą przyjmowane preliminarze na następne imprezy, a tym
samym wstrzymana zostaje wypłata środków pieniężnych.
8. Jeżeli w okresie po złożeniu preliminarza kosztów a przed rozpoczęciem
imprezy, skutkiem zaistnienia nowych nieprzewidzianych okoliczności, zmiany w
stosunku do stanu założonego w preliminarzu kosztów (np. wyjazd innej liczby
zawodników) trener zobowiązany jest poinformować o tym Zarząd lub osobę
wyznaczoną oraz – w miarę możliwości – dokonać zmiany stosownych zamówień
(ilość noclegów, wyżywienie itp.).
9. Trenerzy w szczególności mają obowiązek:
(a) poinformowania Zarządu o rezygnacji zawodnika z dalszego uprawiania
pływania;
(b) poinformowania Zarządu o zawodnikach pragnących przejść do MKS
„Trójka”;
(c) koordynowania zajęć sportowych z zajęciami szkolnymi (współpraca z
wychowawcami klas) ;
(d) uczestniczyć w zebraniach semestralnych;
(e) ściśle współpracować z Trenerem Koordynatorem, a w szczególności :
• informować Trenera Koordynatora o planowanych zgrupowaniach i
zawodach swoich zawodników w zakresie obowiązujących limitów dla
poszczególnych klas;
• informować Trenera Koordynatora o planowanej nieobecności w celu
uzgodnienia zastępstwa;
(f) trenerzy zobowiązani są do etycznych zachowań w stosunku do
zawodników, jak również ich rodziców;
(g) na pisemną prośbę Zarządu trenerzy zobowiązani są w terminie 7 dni do

przedstawienia raportu z przygotowań i przebiegu kluczowych imprez z
Kalendarza P.Z.P.;
(h) szkolenie – szczególnie w klasach I – VI – podlega nadzorowi i ocenie
Trenera Koordynatora, który zobowiązany jest do przedstawienia stosownego
podsumowania na każde żądanie Zarządowi Stowarzyszenia;
(i) trener koordynator obowiązany jest przygotować i przedstawić normy
treningowe na dany rok.
10. Obowiązkiem każdego zawodnika jest:
(a) złożenie posiadanej „Karty Zawodniczej” w Klubie;
(b) sumienne wykonywanie zadań treningowych i informowanie o
nieobecności z podaniem przyczyny;
(c) godzenie obowiązków szkolnych z zajęciami sportowymi prowadzenie i
propagowanie sportowego trybu życia;
(d) przestrzeganie regulaminu zgrupowań i porządku podczas zawodów;
(e) terminowe uiszczanie składek członkowskich oraz innych należności
pieniężnych względem Klubu, do których uiszczenia zobowiązany jest na
podstawie niniejszego Regulaminu;
(f) w przypadku rezygnacji zawodnika w sposób nieuzasadniony z udziału w
zgrupowaniu, zawodach lub innym trybie szkolenia, a klub poniesie z tego
tytułu koszty finansowe, zawodnik będzie musiał zwrócić 100% poniesionych
przez klub wydatków;
(g) zawodników obowiązuje ponadto zakaz spożywania napojów
alkoholowych, zażywania środków odurzających i dopingujących.
11. Zawodnik ma prawo:
(a) uczestniczyć w treningach i korzystać ze sprzętu klubowego;
(b) korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z „Systemem
udziału w kosztach szkolenia” bądź z przyznanych nagród tylko w przypadku,
gdy ma opłacone składki klubowe oraz frekwencja na treningach nie jest
niższa niż 80%;
(c) uczestniczenia w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem, że nie
zalega on z opłatą składek;
(d) uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych;

(e) poszanowania pełnej godności osobistej.
12. Klub prowadzi ewidencję zawodników poprzez kompletowanie oraz bieżące
uzupełnianie deklaracji oraz Kart Zawodniczych.
13. Klub MKS „Trójka” jest wyłącznym właścicielem logo Klubu oraz właścicielem
ubiorów i sprzętu sportowego.
14. Sponsoring
(a) Zabrania się używania znaków sponsorskich na ubiorach i sprzęcie
klubowym bez uzgodnienia z Zarządem MKS „Trójka”.
(b) Członkowie Klubu zobowiązani są do zgłoszenia Zarządowi Klubu
wszelkich negocjacji dotyczących sponsoringu.
(c) Zawodnik ma obowiązek informowania Zarząd Klubu o pozyskaniu
sponsora indywidualnego. Przed podpisaniem umowy zawodnik jest
zobowiązany do ustalenia z Zarządem Klubu formy wizualizacji sponsora
oraz zatwierdzenia przez Zarząd umowy sponsorskiej pod rygorem kary
finansowej.
II. SYSTEM UDZIAŁU ZAWODNIKÓW I KLUBU W KOSZTACH SZKOLENIA
Podział zawodników ze względu na uzyskane wyniki w Letnich Mistrzostwach
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych:
A – medaliści indywidualni
B – medaliści sztafetowi, finału A
C – uczestnicy finału B
D – pozostali zawodnicy

1. Udział w zawodach i zgrupowaniach
Kategoria

Zawodnik (%)

Klub (%)

A

0

B
C

30
70

D

100

Uwagi
100

Seniorzy i

70 młodzieżowcy – 0%
30
0

7. Uwagi dodatkowe:
(a) System obowiązuje od dnia 14.03.2017 r.;
(b) Warunkiem uczestnictwa w Systemie są opłacone na bieżąco składki
członkowskie Stowarzyszenia MKS „Trójka”;
(c) Wpłaty zawodników (pkt 1 – 5) będą pobierane z góry;
(d) Odstępstwo od punktów 1 – 5 na wniosek zawodnika rozpatrzy Zarząd;
(e) zawodnicy 14 – letni wyjeżdżając po raz pierwszy na Mistrzostwa Polski i
zajmując miejsca w finałach A i/lub B otrzymają zwrot kosztów zgodnie z
obowiązującym taryfikatorem dofinansowania;
(f) System obowiązuje w miarę posiadanych przez klub środków finansowych
i może ulec zawieszeniu na podstawie uchwały zarządu;
(g) W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich zawodnik zostaje
pozbawiony praw opisanych w Par I. pkt. 11.
III. NAGRODY ZA MEDALE NA MISTRZOSTWACH POLSKI
1. Kategoria wiekowa 12 – 13 lat:
• złoty - rzeczowe o wartości 100 zł
• srebrny - rzeczowe o wartości 70 zł
• brązowy - rzeczowe o wartości 50 zł
2. Kategoria wiekowa 14 – 15 lat:
• złoty - nagroda pieniężna 140 zł
• srebrny - nagroda pieniężna 100 zł
• brązowy - nagroda pieniężna 70 zł
3. Kategoria wiekowa 16 lat:
• złoty - nagroda pieniężna 200 zł
• srebrny - nagroda pieniężna 140 zł
• brązowy - nagroda pieniężna 100 zł
4. Kategoria wiekowa 17 – 18 lat:
• złoty - nagroda pieniężna 280 zł
• srebrny - nagroda pieniężna 200 zł
• brązowy - nagroda pieniężna 140 zł
5. Kategoria wiekowa 19 – 23 lat (Młodzieżowcy):
• złoty - nagroda pieniężna 400 zł
• srebrny - nagroda pieniężna 280 zł
• brązowy - nagroda pieniężna 200 zł
6. Seniorzy:

• złoty - nagroda pieniężna 560 zł
• srebrny - nagroda pieniężna 390 zł
• brązowy - nagroda pieniężna 280 zł
6. Uwagi dodatkowe :
(a) Nagrody pieniężne wypłacane będą po podsumowaniu wyników
sportowych na zakończenie roku kalendarzowego;
(b) Trenerzy będą wynagradzani za osiągnięcia sportowe swoich grup
zawodniczych na wniosek Trenera Koordynatora po rozpatrzeniu przez
Zarząd na podstawie odpowiednich uchwał;
(c) System obowiązuje w miarę posiadanych przez klub środków
finansowych i może ulec zawieszeniu na podstawie uchwały zarządu;
(d) W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich zawodnik zostaje
pozbawiony praw opisanych w Par I. pkt. 11.
IV. KARY
1. Kary mogą być stosowane w każdym przypadku niesubordynacji oraz
niewłaściwego zachowania niezgodnego ze Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Rodzaje kar:
(a) dla zawodników:
• upomnienie przez trenera;
• nagana pisemna udzielona przez Zarząd;
• wykluczenie z treningu;
• wykluczenie z udziału w zawodach;
• wykluczenie z korzystania z „Systemu udziału zawodników i Klubu w
kosztach szkolenia;
• kara finansowa;
• dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia.
(b) dla trenerów:
• upomnienie przez zarząd;
• nagana pisemna udzielona przez Zarząd;
• wykluczenie z korzystania z „Systemu udziału zawodników i Klubu w
kosztach szkolenia”;

• zawieszenie w obowiązkach;
• kara finansowa;
• rozwiązanie umowy.
(c) dla pozostałych członków stowarzyszenia:
• upomnienie przez zarząd;
• nagana pisemna udzielona przez Zarząd;
• wykluczenie ze Stowarzyszenia.
(d) dla osób funkcyjnych w stowarzyszeniu:
• upomnienie przez zarząd;
• nagana pisemna udzielona przez Zarząd;
• rozwiązanie umowy.
3. Zawodnik ukarany karą wykluczenia z zawodów lub zgrupowania z uwagi na
niesubordynację (w szczególności: naruszenie zakazu spożywania alkoholu lub
innych używek) zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Klub kosztów
swojego udziału w imprezie (koszty pobytu, startu i podróży).
V. ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH
1. Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Uchwały Zarządu PZP z dnia
czerwca 1996 r. oraz art. 26 §3 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia
1996r. (Dz.U. Nr 25 z 1996r).
2. Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych po uiszczeniu przez
zawodnika lub pozyskujący go klub zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez
MKS „Trojka” lub kwoty ustalonej przez zainteresowanych chyba, że w drodze
negocjacji zostanie on zwolniony z tego obowiązku. Każdy przypadek będzie
rozpatrywany indywidualnie.
3. W przypadku niezgodnej z niniejszymi przepisami zmiany barw klubowych,
zawodnik pozbawiony jest prawa udziału w zawodach i innych imprezach na
szczeblu centralnym przez okres 1 roku.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelka korespondencja dotycząca imprez, zawodników z i do PZP, ŁOZP oraz
innych organizacji i związków winna być adresowana do Zarządu Klubu MKS

„Trójka”.
2. W poczet członków Klubu mogą być przyjęte dzieci począwszy od klasy I.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować w przypadku
zawodnika usunięciem z Klubu, a w przypadku trenera zakończeniem współpracy
w terminie natychmiastowym.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 14 marca 2017

