REGULAMIN
TORUŃSKIEGO KLUBU GIMNASTYCZNEGO „OLIMPIJCZYK”
I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:
- TKG „Olimpijczyk”

- Toruński Klub Gimnastyczny „Olimpijczyk” z siedzibą w Toruniu
ul.Słowackiego 114

- Zarząd

- Zarząd Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk”

- Składka członkowska

- miesięczna składka wszystkich członków TKG „Olimpijczyk”

- Członek Zawodnik

- członek TKG „Olimpijczyk” reprezentujący klub i uczestniczący
w zajęciach sportowych organizowanych przez TKG „Olimpijczyk”
oraz w zawodach, zwany dalej Zawodnikiem

- Członek Uczestnik

- członek TKG „Olimpijczyk” uczestniczący w zajęciach z nauki
podstawowych elementów gimnastycznych na planszy oraz trampolinie
organizowanych przez TKG „Olimpijczyk”, zwany dalej Uczestnikiem

II. ZASADY FINANSOWANIA
1. TKG „Olimpijczyk” finansowany jest przez:
- rodziców, których dzieci są zawodnikami - uczestnikami klubu ( składka członkowska)
- jednostki terytorialne ( dotacje) – Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski
- darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów
- dochody z ofiarności publicznej
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd TKG „Olimpijczyk” podejmując Uchwałę określającą wysokość
składki
3. Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich TKG „Olimpijczyk” stanowi załącznik nr.1 do niniejszego
Regulaminu
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW
GIMNASTYCZNYCH NA PLANSZY ORAZ TRAMPOLINIE
- W zajęciach nauki podstawowych elementów gimnastycznych na planszy oraz trampolinie mogą brać
udział uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach, wyrażając zgodę przystąpienia
do TKG „Olimpijczyk”
- Regularne opłacanie składek członkowskich
- Brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone pisemnym oświadczeniem
rodzica / opiekuna prawnego
IV. WARUNKI UCZESTNICWA W ZAJĘCIACH I ZAWODACH SPORTOWYCH
- W zajęciach sportowych mogą brać udział Zawodnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach
podpisując deklarację przystąpienia do TKG „Olimpijczyk”
- Regularne opłacanie składek członkowskich
- Ponoszenie kosztów związanych z wyrobieniem i aktualizacją licencji Polskiego Związku Gimnastycznego
- Ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
- Brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone badaniami lekarskimi
od lekarza sportowego
- Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania
aktualnych badan lekarskich
- Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener Zawodnika na podstawie
osiąganych rezultatów i zaangażowania w zajęciach treningowych
- Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach do których został zgłoszony
- Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym
- Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon,
a następnie dostosować się do terminów zawodów
- Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być
zaakceptowane i uzgodnione z trenerem

V. WARUNKI UCZESTNICWA W OBOZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
- W okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje ( w miarę możliwości ) obozy sportowe, rekreacyjne
lub sportowo-rekreacyjne
- Ze względu na charakter treningowy w obozach sportowych uczestniczą wyłącznie Zawodnicy
- W obozach rekreacyjnych mogą uczestniczyć Zawodnicy jak i Uczestnicy
- O terminie i miejscu organizacji obozów decyduje Zarząd Klubu na wniosek trenerów
- Uczestnictwo Zawodników w obozach sportowych jest obowiązkowe za względów szkoleniowych
- W szczególnych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić Zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie
sportowym
- Koszty uczestnictwa Zawodników i Uczestników pokrywają opiekunowie
- Koszty pobytu i wynagrodzenia opiekunów i trenerów podczas obozu pokrywa Klub
VI. FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGUPOWANIA
( dotyczy wyłącznie zawodników)
- Koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą rodzice
zawodników lub Klub w miarę posiadanych środków finansowych
- Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub
- W przypadku zawodów rangi Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski
Juniora Młodszego , oraz eliminacji do OOM w miarę posiadanych środków Klub pokrywa koszty związane
z przygotowaniami i startem w zawodach zawodnikom, którzy uzyskują wynik umożliwiający zakwalifikowanie
się do finałów w imprezach wcześniej wymienionych
- Zawodnicy nie spełniający powyższego kryterium pokrywają koszty przygotowań i startu we własnym zakresie
VII. OBOWIAZKI TORUNSKIEGO KLUBU GIMNASTYCZNEGO „ OLIMPIJCZYK”
- Klub sportowy ma obowiązek umożliwić odpowiednią ilość godzin treningowych na sali gimnastycznej
- Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na sali gimnastycznej
oraz na zawodach i zgrupowaniach sportowych
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA TKG „OLIMPIJCZYK”
UCZESTNIK, ZAWODNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:
- Uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego
- Korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej
- Korzystania z obiektu i sprzętu sportowego
- Udziału w bezpośrednim przygotowaniu sportowym do zawodów ogólnopolskich (dot. Wyłącznie Zawodników)
- Dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych.
Wysokość dofinansowania zależna jest od wyników sportowych Zawodnika oraz kondycji finansowej Klubu
- Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacja bycia członkiem Klubu
UCZESTNIK, ZAWODNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK :
- Przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu TKG „Olimpijczyk”
- Przestrzegać regulaminu korzystania z sali, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na sali gimnastycznej
- Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg. ustalonego planu. W przypadku niesystematycznego
uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej.
- Stawiać się na zajęcia punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową
- Posiadać ze sobą strój gimnastyczny , skarpetki , baletki, klapki
- Każdy Zawodnik zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni
Sportowo-Lekarskiej
- Każdy Uczestnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie od rodzica / opiekuna prawnego dotyczące braku
przeciwskazań zdrowotnych
- Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie
wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku ich wystąpienia ( dot. wyłącznie
Zawodników)
- Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie ( miesięczne)
- Brać udział w zawodach oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub (dot. wyłącznie Zawodników)
- Godnie reprezentować barwy klubu , zachować postawę sportowca, poszanować zasady uczciwej walki,
szacunku dla przeciwnika

IX. ZMIANA BARW KLUBOWYCH
- W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Gimnastycznego
X. USTANIE CZŁONKOSTWA
- Każda ze stron może wypowiedzieć członkostwo w Klubie w każdej chwili, z zachowaniem 30- dniowego okresu
wypowiedzenia
- Klub ma prawo do wypowiedzenia członkowi Zawodnikowi/ członkowi Uczestnikowi członkostwa w klubie
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego
Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w dowolnej formie
w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Klubu
- Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną poddane
do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Członków TKG „Olimpijczyk”
- Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
informacyjnej oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu
- Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do zarządu Klubu
-Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu

ZARZĄD TKG „OLIMPIJCZYK”

