
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SEKCJI 

Użyte w poniższym Regulaminie Praw i Obowiązków Członka Sekcji określenia mają następujące 
znaczenie: 

-Sekcja Pływacka Swim Test mieszcząca się przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków jest zwana dalej Sekcją 

-Członek Sekcji – uczestnik zajęć, którego opiekunowie prawni podpisali stosowne Regulaminy oraz 
uiścili obligatoryjne opłaty 

-Kierownik Sekcji – osoba będąca odpowiedzialna za koordynowanie działań Sekcji 

-Trener Sekcji – osoba prowadząca zajęcia Sekcji 

 

§ 1.  Warunki przynależności do Sekcji 

-Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach, potwierdzony oświadczeniem 
rodziców lub zaświadczeniem od lekarza medycyny sportowej 

-Uzyskanie zgody  Kierownika Sekcji oraz Trenera na uczestnictwo w zajęciach 

-Podpisanie przez opiekuna prawnego Regulaminu Obiektu, Regulaminu Sekcji oraz Regulaminu Praw
i Obowiązków Członka Sekcji 

-Opłacenie zajęć Sekcji 

 

§  2. Prawa członka Sekcji 

Członek Sekcji ma prawo: 

- uczestniczyć w pełnym wymiarze w proponowanych zajęciach 

-korzystać w ramach zajęć z dostępnego sprzętu 

-uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych 

-startować na zawodach, reprezentując Sekcję 

-startować w zawodach nie będących w kalendarium sekcji 

-reprezentować inną organizację sportową po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Kierownika 

-korzystać na własny użytek z materiałów udostępnianych przez Sekcję 

 

 



§ 3. Obowiązki Członka Sekcji 

Członek sekcji ma obowiązek: 

-zaakceptować i przestrzegać Regulaminu obiektu, Regulaminu Sekcji oraz Regulaminu Praw i 
Obowiązków Członka Sekcji 

-dbać o stałe podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności pływackich 

-przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

-wykonywać polecenia Trenerów podczas zajęć 

-punktualnie i sumiennie uczestniczyć w zajęciach 

-dbać o powierzony sprzęt 

-uczestniczyć w minimum dwóch wyjazdach szkoleniowych w roku szkolnym 

-reprezentować  Sekcję na zawodach wskazanych przez Trenera grupy,  min. dwukrotny udział w 
zawodach.

-uczestniczyć w tworzeniu materiałów promocyjnych 

 

§  4. Zasady uczestniczenia w zawodach 

-koszty związane z wyjazdem oraz udziałem w zawodach ponosi opiekun prawny Członka Sekcji 

-uczestnik zawodów musi spełnić wymogi formalne stawiane przez organizatora zawodów               

 -kalendarium zawodów ustala Kierownik Sekcji 

 

§ 5. Zasady uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych 

1. W ramach działań Sekcji organizowane są wyjazdy szkoleniowe. Członek Sekcji ma obowiązek 
uczestniczyć w minimum 2 wyjazdach szkoleniowych w roku szkolnym 

2. Koszty związane z wyjazdem szkoleniowym pokrywają opiekunowie prawni Członka Sekcji 

3. Uczestnik wyjazdu musi spełnić wymogi formalne stawiane przez organizatora wyjazdu 

4. Kierownik Sekcji ustala termin oraz zasady wyjazdów szkoleniowych na początku każdego roku 
szkolnego 

5. W przypadku zebrania niewystarczającej liczby osób na wyjazd szkoleniowy, Kierownik może podjąć 
decyzję o przesunięciu wyjazdu na inny termin lub jego całkowitym odwołaniu 

6. Kierownik Sekcji może ograniczyć liczbę uczestników wyjazdu szkoleniowego 



7. Uczestnikiem wyjazdu szkoleniowego może być osoba spoza Sekcji 

8. Pierwszeństwo w uczestnictwie w wyjeździe mają Członkowie Sekcji 

9. Zasady uczestniczenia w wyjazdach szkoleniowych oraz zakres świadczonych usług określane są 
osobnymi regulaminami i postanowieniami 

 

§  6. Nagrody 

1. Za godne reprezentowanie na zawodach, sumienne i rzetelne uczestnictwo w zajęciach oraz 
nienaganną postawę, Członek Sekcji ma prawo do następujących wyróżnień i nagród: 

-pochwała ustna 

-pochwała w formie dyplomu bądź listu pochwalnego 

-nagroda rzeczowa w postaci sprzętu pływackiego 

2. Decyzję o przydzieleniu nagrody podejmuje Kierownik Sekcji w porozumieniu z Trenerami Sekcji. 

§  7. Kary 

1. Za złamanie Regulaminów przewiduje się następujące kary: 

- upomnienie ustne 

-udzielenie nagany w obecności całej grupy 

-ostrzeżenie w obecności opiekunów prawnych 

-zakaz wyjazdu na zawody pływackie 

2. Za rażące i wielokrotne lekceważenie Regulaminów Członek Sekcji może zostać wydalony z zajęć 

 

§  8. Postanowienia końcowe 

1. Za zmiany w Regulaminach oraz Prawach i Obowiązkach Członka Sekcji odpowiada Prezes/Kierownik 
Sekcji. Każda zmiana zostaje umieszczona w sposób czytelny na stronie internetowej Sekcji 

2. Członkowie Sekcji oraz ich opiekunowie prawni mogą prosić o wyjaśnienie kwestii spornych 
dotyczących Regulaminów 

3. Warunki opisane w niniejszym Regulaminie są zaakceptowane przez Członków Sekcji oraz ich 
opiekunów prawnych 

4. Interpretacja Regulaminu leży w gestii Prezesa/Kierownika oraz Trenerów Sekcji 

5. Sprawy nieujęte w  Regulaminach pozostają w kwestii decyzyjnej Kierownika oraz Trenerów Sekcji 


