
REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ KS PIĄTKA CHORZÓW 
 
I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 
1. Sekcja Pływacka „KS PIĄTKA” Chorzów działa przy Szkole Podstawowej nr 5 

w Chorzowie przy ul. Józefa Ryszki 55. 
2. Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. 
3. Zarząd – Zarząd KS PIĄTKA przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie. 
4. Członek – Członek KS PIĄTKA Chorzów, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie 

opłaca składki członkowskie. 
5. Składka członkowska – miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach KS PIĄTKA Chorzów. 
6. Okres rozliczeniowy – w przypadku zajęć w sekcji sportowej, okres rozliczeniowy to miesiąc 

kalendarzowy. 
 

II. Postanowienia szczegółowe: 
1. Sekcja pływacka KS PIĄTKA Chorzów finansowana jest przez: 

1.1. rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska), 
1.2. Miasto Chorzów, 
1.3. prywatne osoby i firmy, 

2. Członek Klubu reprezentuje barwy klubu „Piątka" Chorzów. 
3. Na każdy rok kalendarzowy składkę członkowską ustala Zarząd. 
4. Pieniądze pochodzące ze składek oraz dotacji będą przeznaczone na cele statutowe Klubu w tym: 

4.1. dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego  
4.2. opłaty startowe na zawodach oraz transport na zawody, 
4.3. opłaty statutowe w PZP i SLOZP. 

5. W miesiącach lipiec - sierpień składki członkowskie nie są pobierane. 
6. Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia 

wymaganej składki członkowskiej. 
7. Składka członkowska nie jest zależna od ilości startów w okresie rozliczeniowym. 
8. Składki członkowskie uiszczają uczniowie klas o profilu pływackim Szkoły Podstawowej nr 5  

w Chorzowie od klasy trzeciej.  
9. Składkę należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca. 
10. Składki za miesiąc styczeń i czerwiec należy uiścić do 10-go miesiąca poprzedzającego. 
11. Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto klubu 

Bank ING 76 1050 1243 1000 0023 3790 7238 
12. W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, zawodnik zostaje zawieszony w startach na 

zawodach do momentu uregulowania płatności. Klub informuje o zaległościach pisemnie oraz za 
pomocą dziennika elektronicznego Librus. Zaległości powyżej 6 miesięcy skutkują skreśleniem 
zawodnika z listy członków klubu i skierowaniem wierzytelności do KRD 

 
III. Zawodnik ma prawo do : 
1. Uzyskania licencji PZP uprawniającej do startów w zawodach pływackich. 
2. Startu w zawodach objętych kalendarzem SLOZP (Liga Klubów Śląskich,  Mistrzostwa Śląska) 

oraz PZP. 
3. Zgłaszania chęci startu w zawodach typu mitingi, puchary i inne, nieujętych w Kalendarzu SLOZP 

i PZP. 
4. Uczestnictwa w wewnętrznych, okolicznościowych zawodach organizowanych przez klub. 
5. Uczestniczenia w dodatkowych zajęciach treningowych organizowanych przez klub. 
6. Uczestniczenia w innych akcjach i programach w których uczestniczy klub. 

 
IV. Zawodnik sekcji pływackiej KS Piątka Chorzów zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Krytej Pływalni Szkoły   
Podstawowej nr 5  w Chorzowie. 

2. Przestrzegania regulaminu Sekcji Pływackiej oraz regulaminu siłowni. 
3. Punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem. 
4. Godnego reprezentowania klubu na zewnątrz. 



5. Kulturalnego zachowania się na terenie basenu (dotyczy również holu pływalni, szatni, 
natrysków, ubikacji). 

7. Kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników pływalni, na której trenujemy. 
8. Wykonywania poleceń wydanych przez trenera. 
9. Informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, kontuzjach). 
10. Poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do toalety, szatni). 
11. Kulturalnego zachowania się względem innych członków sekcji. 
12. Kulturalnego zachowania się podczas zawodów pływackich. 
13. Dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz szkoły. 
14. Przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze. 
15. Posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania: czepka, klapek, stroju 

kąpielowego, ręcznika, płetw, łapek, deski treningowej. 
16. Rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach. 
17. Brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera. 
18. Mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrą opinię szkoły. 
19. Pomagać innym zawodnikom sekcji. 
20. Być przygotowany do zawodów tzn. posiadać:, dwie pary strojów pływackich, czepek sekcji, 

koszulkę sekcji, okularki pływackie. 
 
V Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do 
regulaminu sekcji poprzez: 

1. Upomnienie w obecności opiekuna prawnego. 
2. Niezgłoszenie do zawodów. 
3. Zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu. 

 
VI Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów (zawodników) są zobowiązani do: 

1. Regularnego wpłacania składki członkowskiej - do 10 każdego miesiąca. 
2. Informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu (np. z powodu choroby, 

przy dłuższych nieobecnościach). 
3. Informowania Dyrekcję Szkoły, trenerów oraz innych pracowników szkoły o problemach 

zdrowotnych ucznia. 
4. Wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało upomnienie od trenera. 

 
VII Warunki przejścia do innego klubu. 

1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu). 
2. Odnotowanie pisma z klubu zainteresowanego pozyskaniem zawodnika. 
3. Zgoda klubu KS PIĄTKA Chorzów na zmianę barw klubowych. 
4. Zdanie kompletnego sprzętu klubowego. 
5. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych. 

 
VIII 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. Na wszystkie zawody i wyjścia organizowane przez Klub wymagana jest zgoda 

Rodzica (prawnego opiekuna) ucznia w formie pisemnej lub za pomocą dziennika 
elektronicznego. 

4. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za ucznia w ramach wyjść i zawodów organizowanych 
przez klub. 

5.    Za szkody materialne wyrządzone przez zawodnika odpowiadają rodzice. 
6. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. 

Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi. 
7. Klub pokrywa opłatę startową w zawodach objętych kalendarzem ŚLOZP oraz koszty 

związane z transportem. Za udział w zawodach nie objętych kalendarzem ŚLOZP opłatę 



startową i koszty transportu pokrywa zawodnik. 
8. W przypadku Mistrzostw Polski Juniorów wszyscy zawodnicy przed wyjazdem wpłacają 

opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie). 
9. Zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani w finale „A” (lub zdobędą medal w sztafecie) 

otrzymają zwrot całej kwoty, w finale „B” połowę kwoty. 
Zawodnicy którzy pływali poza finałami lub otrzymali dyskwalifikację w finałach A i B  
nie otrzymają zwrotu. 

10. Pozostałe koszty związane z transportem i opłatą startową zawodników pokrywa Klub. 
 

IX Skargi i wnioski 
1. Skargi i wnioski należy kierować do zarządu klubu. 
2. Skargi i wnioski zarząd rozpatruje w terminie 7 dni od daty wpłynięcia. 

 
X Sprawy organizacyjne 

1. Zebrania trenerów z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się w miarę potrzeb (ważne 
dla sekcji sprawy, obozy). 

2. W ważnych sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z trenerem lup poprzez dziennik 
elektroniczny. 

3. Trenerzy uczestniczą zgodnie z harmonogramem w zebraniach z rodzicami (opiekunami 
prawnymi) organizowanymi przez szkołę. 

4. Wszystkie aktualne informacje dotyczące sekcji, takie jak harmonogram treningów, terminarz 
zawodów i inne są zamieszczane na tablicy informacyjnej sekcji. 

5. W sprawach organizacyjnych niewymagających kontaktu z trenerem można kontaktować się 
z członkami Zarządu Klubu. 

6. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje 
prowadzący zajęcia. 

7. Trenerzy sekcji decydują o naborze do sekcji. 
8. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich 

poświadczonych przez lekarza sportowego. W wypadku braku badań zawodnik nie może 
zostać dopuszczony do zawodów i treningów. 

9. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że rodzice i on sam zaakceptowali 
regulamin sekcji. 

10. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu. 
11. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 
12. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu. 

 
 

Chorzów, 01.09.2019r. 


