
 
 

REGULAMIN 
Szkolnego Klubu Sportowego „137 DELFIN”  

 
1. Regulamin opracowany został na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 

 

2. Warunkiem przynależności do Szkolnego Klubu Sportowego „137 Delfin” jest podpisanie 

"Deklaracji Członkowskiej", posiadanie aktualnej licencji PZP (dotyczy zawodników od 10 roku 

życia), aktualnych badań lekarskich oraz wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 

ustalanej przez Walne Zgromadzenie Klubu SKS „137 DELFIN” 

3. Regulamin określa szczegółowo: 

 Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, 

 Zasady przyznawania wyróżnień i kar, 

 Zasady Sponsoringu, 

 System odpłatności za udział w Mistrzostwach Polski i Grand Prix Polski 

 Zasady zmiany barw klubowych, 

 Składki klubowe 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI 

Zawodnicy Klubu zobowiązani są: 

 przestrzegać postanowień statutu i regulaminu Klubu, 

 terminowo uiszczać składki członkowskie, 

pieniężne względem Klubu, 

 stawiać się na zajęcia punktualnie i regularnie, 

 przestrzegać poleceń trenerów, 

 godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród 

członków Klubu, 

 z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, 

 dbać o klubowe mienie i sprzęt sportowy, 

 podczas zawodów i treningów przestrzegać regulaminów obowiązujących na obiektach 

sportowych, 

 swoją postawą dawać przykład zachowania i postawy sportowej, 

 wywiązywać się z obowiązków szkolnych, 

 prowadzić zdrowy tryb życia, 

 brać udział w zawodach i imprezach sportowych, 

 zwrócić 100% poniesionych przez Klub wydatków, w przypadku rezygnacji w sposób 

nieuzasadniony z udziału w zgrupowaniu, zawodach lub innym trybie szkolenia 

 informować na piśmie o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu SKS „137 Delfin”, po 

uprzednim rozliczeniu składek klubowych. 

 Zawodników obowiązuje ponadto zakaz spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków 

odurzających i dopingujących. 



Trenerzy Klubu zobowiązani są: 

 prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe dla zawodników w ramach Klubu 

 przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa, 

 zgłaszać zawodników do udziału w zawodach opublikowanych przez PZP i ŁOZP 

 po opublikowaniu Kalendarza Imprez Polskiego Związku Pływackiego i Łódzkiego Okręgowego 

Związku Pływackiego przedstawić Zarządowi plan uczestnictwa zawodników SKS „137 Delfin” 

w w/w imprezach w celu zaplanowania budżetu Klubu, 

 przekazywać Zarządowi lub osobie wyznaczonej preliminarza kosztów uczestnictwa w zawodach 

lub zgrupowaniach najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

 rozliczać imprezy w terminie 7 dni po jej zakończeniu. 

 na bieżąco informować Zarząd o rezygnacji zawodnika z dalszego uprawiania pływania, 

i kontrolować uczestnictwo zawodnika w treningach po rezygnacji, 

 koordynować zajęcia sportowe z zajęciami szkolnymi ( współpraca z wychowawcami klas), 

 na bieżąco informować Dyrektora Szkoły albo wychowawców klas o uczestnictwie zawodników 

w najbliższych zawodach, 

 ściśle współpracować z Zarządem, 

 prowadzić zajęcia sportowe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zawodników, 

 przestrzegać etycznych zachowań w stosunku do zawodników, jak również ich rodziców. 

 

Zawodnicy mają prawo: 

 uczestniczyć w treningach i korzystać ze sprzętu klubowego, 

 uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem, że nie zalega on z opłatą składek, 

 uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych, 

 poszanowania pełnej godności osobistej. 

Trenerzy mają prawo: 

 prowadzić zajęcia sportowe zgodnie z autorskim programem szkoleniowym, mającym na celu 

podnoszenie sprawności zawodników, 

 proponować zawodnikom udział w zawodach spoza Kalendarza Imprez PZP i ŁOZP, 

 wnioskować o przyznanie wyróżnień dla zawodników. 

 

II. WYRÓŻNIENIA I KARY: 

 

1. Zawodnik może być ukarany za: 

 nieprzestrzeganie regulaminu, 

 nieregularne uczestnictwo w treningach oraz brak aktywności podczas wykonywanego 

treningu, 

 dłuższą nieusprawiedliwioną nieobecność, przekraczającą 25% wszystkich zajęć w danym 

miesiącu 

 zaleganie z opłacaniem składek, 

 niesubordynację na zajęciach lub zawodach, 

 działanie na szkodę wizerunku Klubu, 

 brak dyscypliny, 



 stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, 

 zniszczenie mienia albo sprzętu sportowego (za szkody odpowiadają pełnoletni zawodnicy, 

rodzice lub opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich- odpowiedzialność finansowa),  

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

dorosłych, innych zawodników). 

W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala trener po konsultacji z Zarządem Klubu 

Karami mogą być: 

a. upomnienie przez trenera, 

b. powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, 

c. niezgłoszenie do zawodów i zgrupowań, 

d. niedopuszczenie do treningu, 

e. zawieszenie w prawach zawodnika na czas określony, 

f. wykreślenie z listy członków. 
  
 

2. Zawodnik może być wyróżniony za: 

 osiągnięcia sportowe 

 systematyczność i aktywność w czasie zajęć 

 godne reprezentowanie Klubu 

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

środków finansowych.  

Zawodników typuje trener i przedstawia kandydatury  wraz z uzasadnieniem wyboru  Zarządowi Klubu, do 

zaopiniowania w formie uchwały. 

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

sportowe swoich grup zawodniczych, w miarę posiadanych przez Klub środków finansowych. 

III. ODPŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI I RÓWNORZĘDNYCH. 

Podział zawodników ze względu na uzyskane wyniki: 

A –medaliści /1-3/ 

B – uczestnicy Finału A /zima 4-6/ /lato 4-8/ 

C – uczestnicy Finału B /zima 7-12/ /lato 9-16/ 

D – pozostali uczestnicy 

Odpłatności  

Kategoria Zawodnik (%) Klub (%) 

A 0%/ 100%  

B 25%/75%  

C 50%/50%  

D 100%/0% 

System obowiązuje w miarę posiadanych przez Klub środków finansowych i może ulec zawieszeniu na 
podstawie uchwały Zarządu. 
System obowiązuje od dnia wejścia w życie Regulaminu. 

Warunkiem uczestnictwa w Systemie są opłacone na bieżąco składki członkowskie. 

W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich zawodnik zostaje pozbawiony prawa udziału w 
opisanym systemie. 
 

 



IV. SPONSORING 

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

bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Szkolnego Klubu Sportowego „137 Delfin”. 

2. Członkowie Klubu zobowiązani są do zgłoszenia Zarządowi Klubu wszelkich 

negocjacji dotyczących sponsoringu. 

3. 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. 

 

V. ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

1. Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Uchwały Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez 

zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego 

organizacje członkowskie. 

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

klubowych należnych od zawodnika 

 

VI. SKŁADKI KLUBOWE 

1.  Wysokość Składek klubowych jest ustalana przez Zarząd i akceptowana przez Walne Zebranie 

Członków Klubu w formie uchwały. 

2. Składki członkowskie są płatne przez 10 miesięcy w roku kalendarzowym (miesiące bezskładkowe-

lipiec i sierpień).  

3. Składki członkowskie są wnoszone na rachunek bankowy Stowarzyszenia do 15-ego dnia danego 

miesiąca. 

4. Wpłat  z tytułu składek członkowskich należy dokonywać na rachunek bankowy SKS „137 Delfin” ul. 

Florecistów 3b, 94-042 Łódź.  

Przelew winien zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest 

dokonywana np. Agata Nowak, składka klubowa za wrzesień 2014. 

Informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego znajduje się na stronie internetowej 

www.sks137delfin.pl. 

5. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od faktycznych obecności na zajęciach. 

6. Zaleganie we wpłatach z tytułu składek członkowskich skutkuje kolejno: 

 monitem dotyczącym powstałej zaległości (w szczególności w formie wiadomości e-mail, 

wiadomości sms, kontaktu telefonicznego), 

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

ze składkami członkowskimi, 

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

powiadomienia o zaleganiu ze składkami członkowskimi, 

 skreśleniem z listy członków Klubu, na zasadach określonych w Statucie SKS „137 Delfin”, 

 dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. 

 

7.  Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są na działalność statutową. 

 

 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

 „137 Delfin”. 

2. W poczet członków Klubu mogą być przyjęte dzieci począwszy od klasy I. 

3. Szkolny Klub Sportowy „137 Delfin” jest wyłącznym właścicielem logo Klubu 

4. Statut Szkolnego Klubu Sportowego „137 DELFIN” , Regulamin Klubu oraz pozostałe obowiązujące 

regulaminy są dostępne na stronie internetowej www.sks137delfin.pl. Członkom SKS „137 DELFIN” 

przysługuje wgląd w uchwały zarządu oraz walnego zgromadzenia. 
 

5. Kontakt z Zarządem Klubu klub@sks137delfin.pl  
 

6. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować w przypadku zawodnika usunięciem 
z Klubu, a w przypadku trenera zakończeniem współpracy w trybie natychmiastowym. 
 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21.05.2015 r. 

 
Załączniki: 

1. „Deklaracja Członkowska” 

2. „Deklaracja rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Szkolny Klub Sportowy „137 Delfin”” 

http://www.sks137delfin.pl/
mailto:klub@sks137delfin.pl

