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REGULAMIN 

Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin opracowany został na podstawie Statutu Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź. 

2. Warunkiem przynależności do Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź jest: 

a) w przypadku zawodnika: 

− dostarczenie Zarządowi wypełnionej i podpisanej przez opiekuna prawnego DEKLARACJI 

CZŁONKA ZWYCZAJNEGO – ZAWODNIK, 

− posiadanie aktualnej licencji PZP (dotyczy zawodników od 10. roku życia), 

− posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

− terminowe uiszczanie składek członkowskich wymaganych od zawodników w wysokości 

ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia SKS 137 Delfin – Łódź lub Zarządu 

SKS 137 Delfin – Łódź; 

b) w przypadku opiekuna prawnego zawodnika: 

− dostarczenie Zarządowi wypełnionej i podpisanej DEKLARACJI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO – 

OPIEKUN PRAWNY ZAWODNIKA, 

− regularne wnoszenie składek członkowskich wymaganych od opiekunów prawnych zawodników 

w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia SKS 137 Delfin – Łódź lub Zarządu 

SKS 137 Delfin – Łódź. 

3. Regulamin określa szczegółowo: 

a) prawa i obowiązki zawodników, ich opiekunów i trenerów, 

b) zasady przyznawania wyróżnień i stosowania kar, 

c) zasady sponsoringu, 

d) system odpłatności za udział w zawodach, 

e) zasady zmiany barw klubowych, 

f) sposób opłacania składek klubowych. 

II PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do: 

a) przestrzegania postanowień statutu i regulaminu Klubu, 

b) stawiania się na zajęcia punktualnie i regularnie, 

c) przestrzegania poleceń trenerów, 

d) godnego reprezentowania Klubu, 

e) poszanowania barw i symboli klubowych, 

f) dbałości o klubowe mienie i sprzęt sportowy, 

g) przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych podczas odbywających się 

tam zawodów i treningów, 

h) zachowania postawy uczciwej rywalizacji z poszanowaniem przeciwnika, 
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i) wywiązywania się z obowiązków szkolnych, 

j) prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności powstrzymania się od spożywania napojów 

alkoholowych, zażywania środków odurzających i dopingujących, 

k) udziału w zawodach i imprezach sportowych, do których został zgłoszony przez trenera. 

2. Opiekunowie prawni wszystkich zawodników zobowiązani są do: 

a) terminowego uiszczania przewidzianych statutem oraz uchwałami władz Klubu składek 

członkowskich i wymaganych opłat.  

b) zapewnienia zawodnikom możliwości regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, 

c) informowania trenerów o dłuższych nieobecnościach zawodnika na treningach, 

d) współpracy z trenerem w zakresie odżywiania i wsparcia emocjonalnego zawodników, 

e) zwrotu 100% poniesionych przez Klub wydatków w przypadku rezygnacji w sposób nieuzasadniony 

z udziału w zgrupowaniu, zawodach lub innym trybie szkolenia, do których zawodnik został 

zgłoszony, 

f) dopilnowania terminowości wykonania badań lekarskich i przesłania ich do trenera i Zarządu, 

g) pisemnego poinformowania o rezygnacji zawodnika z członkostwa w SKS 137 Delfin – Łódź 

po uprzednim rozliczeniu składek klubowych, 

h) godnego reprezentowania Klubu i niedziałania na szkodę Klubu.  

3. Trenerzy Klubu zobowiązani są do: 

a) wyłonienia ze swego grona trenera – koordynatora, 

b) regularnego prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych dla zawodników w ramach Klubu, 

c) kontrolowania frekwencji i zaangażowania zawodników w trening, 

d) zgłaszania niepokojących zachowań zawodnika jego opiekunom prawnym, 

e) przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego 

i współzawodnictwa, 

f) prowadzenia zajęć sportowych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zawodników, 

g) zgłaszania zawodników do udziału w zawodach opublikowanych przez PZP, ŁOZP i PZNow 

(zgłoszenia przez SEL przesyła trener – koordynator), 

h) każdorazowego informowania przedstawicieli Zarządu o udziale zawodników w imprezach 

z kalendarza ŁOZP, PZP i PZNow w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 

niezbędnych kosztów, 

i) rozliczania imprez w terminie 14 dni od ich zakończenia, 

j) bieżącego informowania Zarządu o rezygnacji zawodnika z dalszego uprawiania sportu w ramach 

Klubu, 

k) koordynowania zajęć sportowych z zajęciami szkolnymi (współpraca z wychowawcami klas), 

l) bieżącego informowania dyrektora szkoły albo wychowawców klas o uczestnictwie zawodników 

w najbliższych zawodach, 

m) ścisłej współpracy z Zarządem, 

n) etycznego zachowania w stosunku do zawodników i ich rodziców. 

4. Zawodnicy mają prawo do: 

a) uczestnictwa w treningach, 
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b) korzystania ze sprzętu klubowego, 

c) uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem, że nie zalega on z opłatą składek, 

d) pełnej informacji na temat swoich umiejętności sportowych, 

e) poszanowania godności osobistej. 

5. Opiekunowie prawni wszystkich zawodników mają prawo do: 

a) pełniej informacji o umiejętnościach i trudnościach zawodnika podczas treningu, 

b) informacji o zawodach i zgrupowaniach, w których zgodnie z decyzją trenera zawodnik powinien 

wziąć udział, 

c) zgłaszania trenerowi propozycji zawodów spoza kalendarza ŁOZP, PZP i PZNow w których zawodnik 

chciałby wystartować (zgłoszenie do takich zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą trenera), 

d) informacji na temat finansów Klubu, 

e) udziału w Walnych Zgromadzeniach i – po wcześniejszym uzgodnieniu – w zebraniach Zarządu. 

6. Trenerzy mają prawo do: 

a) prowadzenia zajęć sportowych zgodnie z autorskim programem szkoleniowym mającym na celu 

podnoszenie sprawności zawodników, 

b) proponowania zawodnikom udziału w zawodach spoza kalendarza imprez PZP, ŁOZP i PZNow, 

c) wnioskowania o przyznanie wyróżnień dla zawodników, 

d) wnioskowania o ukaranie zawodników. 

III WYRÓŻNIENIA I KARY 

1. Zawodnik może być ukarany za: 

a) nieprzestrzeganie regulaminu, 

b) niesubordynację na zajęciach lub zawodach, 

c) działanie na szkodę wizerunku Klubu, 

d) stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, 

e) zniszczenie mienia albo sprzętu sportowego (obowiązek pokrycia całkowitego kosztu naprawy lub 

zakupu zniszczonego mienia lub sprzętu), 

f) nieetyczne, niestosowne zachowanie w stosunku do innych osób (trenerów, nauczycieli, osób 

dorosłych, innych zawodników). 

2. W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustalają kolejno: 

a) trener z własnej inicjatywy lub na wniosek innego zawodnika, 

b) Komisja Dyscyplinarna na wniosek trenera lub innego zawodnika, 

c) Zarząd w przypadku nieukonstytuowania się Komisji Dyscyplinarnej lub braku możliwości podjęcia 

przez nią jednoznacznej decyzji. 

3. Karami mogą być kolejno: 

a) upomnienie przez trenera, 

b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, 

c) niezgłoszenie do zawodów i zgrupowań, 

d) niedopuszczenie do treningu, 
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e) zawieszenie w prawach zawodnika na czas określony, 

f) skreślenie z listy członków Klubu. 

4. Zawodnik może być wyróżniony za: 

a) osiągnięcia sportowe, 

b) systematyczność i aktywność w czasie zajęć, 

c) godne reprezentowanie Klubu, 

d) inicjatywę i pomoc w organizacji zawodów i uroczystości klubowych. 

5. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej, w miarę posiadanych przez Klub 

środków finansowych. 

6. Zawodników typuje trener i przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem wyboru Zarządowi Klubu 

do zaopiniowania w formie uchwały. 

7. Trenerzy mogą być wynagradzani przez Zarząd na podstawie odpowiednich uchwał za osiągnięcia 

sportowe swoich zawodników w miarę posiadanych przez Klub środków finansowych. 

IV SYSTEM ODPŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W ZAWODACH 

1. Opłaty startowe z tytułu udziału zawodników w zawodach z kalendarza ŁOZP, PZP i PZNow pokrywa 

Klub. 

2. Koszt udziału zawodników w Mistrzostwach Polski pokrywają zawodnicy oraz Klub w następujących 

proporcjach:  

kategoria zajęte miejsce koszt po stronie Klubu koszt po stronie zawodnika 

A I, II, III 

opłata 

startowa 

100 % 

pozostałych 

kosztów 

0% 

pozostałych 

kosztów 

B miejsce w finale A 70% 30% 

C miejsce w finale B 30% 70% 

D pozostałe miejsca 0% 100% 

3. Koszt udziału zawodników w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 

i zawodach z cyklu Grand Prix Puchar Polski pokrywają zawodnicy oraz klub w następujących 

proporcjach: 

zajęte miejsce koszt po stronie Klubu koszt po stronie zawodnika 

I, II, III 
opłata 

startowa 
100 % 

pozostałych 

kosztów 
0% 

pozostałych 

kosztów 

4. Udział w kosztach będący po stronie Klubu dotyczy wyłącznie tych zawodów, w których zawodnik zajął 

wspomniane miejsce. 

5. W celu ustalenia udziału Klubu w kosztach bierze się pod uwagę najwyższą osiągniętą przez zawodnika 

lokatę w danych zawodach. 

6. Udział w kosztach będący po stronie Klubu wypłacany jest po zawodach w formie zwrotu części lub 

całości poniesionych kosztów, w oparciu o uchwałę zarządu na pisemny wniosek trenera lub opiekuna 

prawnego zawodnika. 
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7. System obowiązuje w miarę posiadanych przez Klub środków finansowych i może ulec zawieszeniu 

na podstawie uchwały Zarządu. 

8. System obowiązuje począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Systemie są opłacone na bieżąco składki członkowskie. 

10. W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich zawodnik zostaje pozbawiony prawa udziału 

w opisanym Systemie. 

V SPONSORING 

1. Zabrania się używania znaków sponsorskich na ubiorach i sprzęcie klubowym bez wcześniejszego 

uzgodnienia z Zarządem SKS 137 Delfin – Łódź. 

2. Członkowie Klubu oraz ich opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłoszenia Zarządowi wszelkich 

negocjacji dotyczących sponsoringu. 

3. Zawodnik ma obowiązek informowania Zarządu 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. 

VI ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

1. Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku 

Pływackiego.  

2. Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych po uprzednim rozliczeniu składek klubowych 

należnych od zawodnika. 

VII SKŁADKI KLUBOWE 

1. Wysokość składek klubowych ustalana jest w drodze uchwały przez Zarząd na podstawie 

§ 19 pkt. 9 Statutu Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź. 

2. Miesięczne składki członkowskie wymagane od zawodników płatne są przez 10 miesięcy w roku: 

od września do czerwca (lipiec i sierpień to miesiące bezskładkowe) do 15. dnia danego miesiąca. 

3. Roczna składka członkowska wymagana od zawodników płatna jest do końca I kwartału danego roku. 

4. Roczna składka członkowska wymagana od opiekunów prawnych zawodników płatna jest do końca 

stycznia danego roku. 

5. Składki członkowskie są wnoszone na aktualny rachunek bankowy SKS 137 Delfin – Łódź, 

ul. Florecistów 3b, 94-042 Łódź.  

6. Przelew winien zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest 

dokonywana. np.  

Agata Nowak, wrzesień 2019 

7. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od faktycznych obecności na zajęciach. 
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8. Zaleganie we wpłatach z tytułu składek członkowskich skutkuje kolejno: 

a) monitem dotyczącym powstałej zaległości (w formie wiadomości e-mail, wiadomości sms, kontaktu 

telefonicznego), 

b) brakiem możliwości udziału w zawodach, niezależnie od terminu powiadomienia o zaleganiu 

ze składkami członkowskimi, 

c) brakiem możliwości udziału w treningach w godzinach klubowych, niezależnie od terminu 

powiadomienia o zaleganiu ze składkami członkowskimi, 

d) skreśleniem z listy członków Klubu na zasadach określonych w § 14 pkt. 1 ust. 6 Statutu 

SKS 137 Delfin – Łódź, 

e) dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. 

9. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są na działalność statutową Klubu. 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelka korespondencja winna być adresowana do Zarządu Szkolnego Klubu Sportowego 

137 Delfin – Łódź, ul. Florecistów 3b, 94-042 Łódź. 

2. Szkolny Klub Sportowy 137 Delfin – Łódź jest wyłącznym właścicielem logo Klubu. 

3. Statut Szkolnego Klubu Sportowego 137 Delfin – Łódź, Regulamin Klubu oraz pozostałe obowiązujące 

regulaminy i uchwały są dostępne na stronie internetowej www.sks137delfin.pl. 

4. Kontakt z Zarządem Klubu klub@sks137delfin.pl. 

5. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować w przypadku członka usunięciem z Klubu, 

a w przypadku trenera zakończeniem współpracy w trybie natychmiastowym. 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 4.12.2019 r. 
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