REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO
KS OLIMPIA LUBLIN
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej na formularzu na stronie internetowej
www.olimpialublin.pl.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Podstawowa umiejętność pływania – zaliczenie testu sprawnościowego u
trenera.
4. Wniesienie miesięcznej opłaty członkowskiej w kwocie ustalonej na każdy
sezon zgodnie z regulaminem opłat.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Posianie aktualnych badań od lekarza sportowego:
bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub odpłatnie bez
skierowania w jednostkach uprawnionych do badań sportowych, np. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej, Sanitas.
2. Wniesienie opłat członkowskich na konto klubu KS OLIMPIA Lublin CREDIT
AGRICOLE Bank Polska S.A. 76 1940 1076 3033 6878 0000 0000
Tytułując: Opłata członkowska za m-c ….. (semestr ...), imię i nazwisko
dziecka, nr grupy do 5 każdego miesiąca (lub semestralnej).
Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd Klubu na każdy sezon w sierpniu
każdego roku na następny rok szkolny od września do sierpnia.
3. Zaleganie w opłatach powyżej 1 miesiąca może skutkować wezwaniem do
zapłaty, a następnie skreśleniem z listy członków klubu.
4. W wyniku nieobecności na zajęciach spowodowanej kontuzją lub długotrwałą
chorobą (minimum 2 tygodnie), udokumentowaną orzeczeniem lekarskim
przewiduje się częściowe zwolnienie z opłaty członkowskiej. Sytuację taką
reguluje regulamin opłat członkowskich.
5. Treningi odbywają się od poniedziałku do soboty według harmonogramu dla
poszczególnych grup.
6. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje
zwolnienie lekarskie.
7. Zawodnik winien na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszać się w
miejscu ustalonej zbiórki do treningu, przygotowany do zajęć (przebrany w strój
pływacki, ze sprzętem treningowym).
8. Zawodnika przebywającego pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne
posłuszeństwo.
9. Opiekę na zawodnikiem obejmuje trener po wejściu zawodnika na pływalnię z
szatni. Do tego momentu opiekę sprawują rodzice lub prawni opiekunowie
prawni zawodnika. Obowiązek opieki przez trenera ustaje po opuszczeniu
przez zawodnika miejsca treningu o jego zakończeniu. Opiekę w szatni
przejmują rodzice lub opiekunowie prawni zawodnika.
10.Zawodnik ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy
lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
11. Niesubordynacja, brak dyscypliny, nierealizowanie procesu treningowego,
stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa
nieusprawiedliwiona nieobecność, będą skutkowały przesunięciem do słabszej
grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu), a w przypadkach szczególnie

uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z klubu.
12.Trener po konsultacji z koordynatorem oraz Zarządem Klubu ma prawo
wnioskować do Prezesa Klubu o dyscyplinarne usunięcie zawodnika z klubu.
13.Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i
rozliczenia składek i opłat klubowych również za miesiąc, w którym nastąpiło
wydalenie z Klubu.
14.Opiekunowie ustawowi ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia,
zniszczenia i dewastacje sprzętu będącego na wyposażeniu klubu lub obiektu
w którym odbywają się zajęcia szkoleniowe z winy lub z udziałem syna/córki,
Opiekun w przypadku dewastacji, zniszczenia zobowiązuje się do naprawy
uszkodzeń lub pokrycia powstałych strat.
III. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI
1. Złożenie pisma o rezygnacji.
2. Zdanie sprzętu sportowego.
3. Rozliczenie składek i opłat klubowych.
IV.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu).
2. Pismo z nowego klubu, potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.
3. Zgoda klubu KS Olimpia Lublin.
4. Zdanie sprzętu sportowego.
5. Rozliczenie składek i opłat klubowych.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący
grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach.
Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w
przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek
losowy, o którym trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by
zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera
prowadzącego grupę (jeżeli wyjazd jest organizowany grupowo) lub pod opieką
rodziców. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone
trenerowi.
5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, opłata za
przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Skarbnika
sekcji lub na konto klubu w wyznaczonym terminie.
6. Zawodnicy osiągający dobre wyniki ( medale, finały A lub B Mistrzostw Polski )
mogą otrzymać nagrodę pieniężną lub rzeczową na wniosek trenera i za
akceptacją Zarządu Klubu. Zawodnicy ci mogą również zostać zwolnieni
częściowo lub całkowicie z kosztów uczestnictwa w zawodach. Decyzję o
zwolnieniu podejmuje Zarząd Klubu na wniosek trenera.
7. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym
(dres lub koszulka) oraz startować w czepku klubowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH
1. ustalają trenerzy w regulaminie i programie obozu w porozumieniu z Zarządem
Klubu.
VII. NABÓR DO SEKCJI.
1. Nabór do Sekcji w terminie ustalonym przez Zarząd Klubu (Prezes - tel.
605924777) e-mail: zapisy@olimpialublin.pl
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji
sprawy, obozy).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerem głównym pod
numerem służbowym: 605924777 lub e-mailem s.pliszka@olimpialublin.pl
3. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami i terminarz zawodów jest
zamieszczany na stronie internetowej www.olimpialublin.pl.
4. W sprawach organizacyjnych niewymagających kontaktu z trenerem można
kontaktować się z członkami Zarządu Klubu.
IX. STATUT KLUBU I ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE.
1. Statut Klubu Sportowego KS OLIMPIA Lublin jest dostępny u Trenerów i
Prezesa Klubu.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:
a) Ukończyła 18 lat.
b) Wniesie pisemną deklarację członkowską przystąpienia do Klubu.
c) Uiści wpisowe.
d) Zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od
daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w
ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia w poczet
członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia
uchwały złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja
Rewizyjna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od złożenia odwołania.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest ostateczne.
3. Członkiem zwyczajnym są z mocy prawa jego założyciele.
4. Małoletni mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez
prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

