REGULAMIN UDZIAŁU W TRENINGACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

1.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i trenerów realizujący autorski program
gimnastyczny pod kierownictwem Magdaleny Gawary zgodny z wymogami Polskiego Związku
Gimnastycznego.

2.

Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny ustalony
przez Zarząd KSGA. Aktualny plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia
oraz u trenerów.

3.

W zajęciach uczestniczą tylko osoby wpisana na listę członków uczestniczących Stowarzyszenia
lub kandydaci za zgodą prowadzącego.

4.

Stowarzyszenie i trenerzy jako organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za
ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestnika w wyniku
naruszenia zasad i przepisów bezpieczeństwa wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu
ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

5.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia
dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na
zajęciach jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania
sportu.

6.

Jednocześnie obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających
wykonanie ćwiczeń.

7.

Na treningi należy przychodzić punktualnie, lecz nie wcześniej niż 10 min przed ich
rozpoczęciem.

8.

Dzieci mogą wchodzić na salę gimnastyczną tylko w obecności trenera.

9.

Rodzicom/opiekunom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń
podczas zajęć bez zgody trenera.

10.

Uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenera oraz
dbania o powierzony sprzęt.

11.

Wszyscy uczestnicy zajęć muszą posiadać odpowiedni strój gimnastyczny, zgodny z
wymaganiami trenera oraz wymagany sprzęt gimnastyczny w zależności od grupy
zaawansowania i klasy sportowej.

12.

Wpłatę składki członkowskiej należy uiszczać za miesiąc z góry do 10 dnia danego miesiąca na
konto KSGA lub w szczególnych przypadkach gotówką do trenerów.

13.

Wysokość składki jest stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności
na zajęciach.

14.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, długotrwała choroba) istnieje możliwość obniżenia
miesięcznej składki na wniosek trenera.

15.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są osobistego zawiadamiania trenera o planowanej
rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu KSGA.

16.

Warunkiem rezygnacji z członkostwa jest: złożenie pisma o rezygnacji, rozliczenie się z
należnych składek oraz zdanie powierzonego sprzętu sportowego.

17.

O powołaniu zawodnika na zawody (turnieje) decydują trenerzy biorąc pod uwagę następujące
czynniki: pracę i obecność na treningach, dyscyplinę zawodnika oraz opłacenie składki
członkowskiej.

18.

Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach i turniejach do których został powołany.

19.

Koszty uczestnictwa i wyjazdu na zawody pokrywa uczestnik. W miarę możliwości finansowych
KSGA będzie dofinansowywać w/w koszty.

20.

Uczestnik zawodów ma obowiązek reprezentować KSGA w stroju klubowym wskazanym przez
trenera.

21.

W przypadku gdy członek Stowarzyszenia będzie chciał zmienić barwy klubu zobowiązany jest
do złożenia pisma do Zarządu KSGA o chęci zmiany barw klubowych, przedstawienia pisma z
nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika, zdania sprzętu sportowego do
trenera prowadzącego, uregulowania ewentualnych zaległości w składkach oraz zwrotu kwoty
wydanej przez KSGA na jego szkolenie w okresie ostatnich 6 miesięcy.

22.

KSGA zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku rozpatrzyć go i wydać
decyzję w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodnika.

23.

Zmiana barw klubowych w trybie innym niż porozumienie stron może następować wyłącznie
w okresie pomiędzy 01 grudnia a 15 lutego następnego roku.

24.

Zawodnika, który zmienił barwy klubowe bez zgody KSGA lub reprezentował inny klub wbrew
postanowieniom niniejszego Regulaminu obowiązuje roczna karencja.

Statut Krakowskiej Szkoły Gimnastyki Artystycznej oraz pozostałe obowiązujące regulaminy są
dostępne na stronie internetowej www.ksga.pl oraz po wcześniejszym zgłoszeniu u trenera
prowadzącego.
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