Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 31.08.2018r.

REGULAMIN KATOWICKIEGO KLUBU TENISOWEGO BAŻANTOWO
§1
Postanowienia ogólne
1. Katowicki Klub Tenisowy Bażantowo (dalej: Klub) został utworzony i działa w ramach organizacyjnych Fundacji
Bażantowo z siedzibą w Katowicach przy ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice, wpisanej do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000440804, oznaczonej
numerem NIP 9542740353 oraz numerem REGON 243118800.
2. Celem działania Klubu jest popularyzacja sportu, w szczególności tenisa ziemnego, doskonalenie zawodników
oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego.
3. Klub prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych i osób starszych, a także organizuje turnieje
amatorskie i licencjonowane.
4. Regulamin Klubu obowiązuje wszystkich Członków Klubu, a także wszystkich uczestników zajęć rekreacyjnych
lub sportowych, organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
§2
Członkostwo w Klubie
1. Członkami Klubu mogą być osoby, które:
a) złożyły deklarację członkowską wraz z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego
zaakceptowania; deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez pełnoletniego
kandydata albo przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w przypadku, gdy jest on niepełnoletni,
b) przedstawią zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza z zakresu medycyny sportowej o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub,
c) terminowo uiszczają składki członkowskie w przypadku ich wymagania.
2. Jeżeli Zarząd postanowi o odpłatności członkostwa w klubie, kandydat wpłaca do kasy Klubu opłatę
miesięczną zwaną dalej „składką członkowską”.
3. Członkostwo w Klubie ustaje:
a. w razie złożenia przez Członka Klubu rezygnacji,
b. w razie nieopłacenia składki członkowskiej za dwa miesiące,
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c. w razie dwukrotnego otrzymania kary nagany lub upomnienia za nieprzestrzeganie postanowień
Regulaminu Klubu, Regulaminów obiektów sportowych, Regulaminów porządkowych – wykluczenie
z pocztu Członków Klubu następuje w drodze decyzji Zarządu Klubu.
4. W razie ustania Członkostwa w Klubie z przyczyn, o których mowa w lit. b i c powyżej, ponowne przyjęcie w
poczet Członków Klubu może nastąpić po upływie roku od dnia podjęcia decyzji wykluczającej, chyba że
Zarząd Klubu postanowi o wcześniejszym przyjęciu Członka Klubu.
§3
Prawa i obowiązki Członka Klubu
1. Każdy Członek Klubu ma prawa korzystać z urządzeń i sprzętu udostępnionego Członkowi przez Klub na
zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
2. Członek Klubu ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, z wyjątkiem
przypadków gdy przepisy prawa nakładają powyższy obowiązek na klub sportowy, którego członkiem jest
zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.
3. Klub udzieli Członkowi Klubu niezbędnych informacji i pomocy w celu wypełnienia obowiązków Członka
Klubu.
4. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z działalnością Klubu Członek Klubu może zgłaszać do Zarządu Klubu
za pośrednictwem korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną.
5. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do:
a) posiadania własnego sprzętu treningowego, jak również obuwia sportowego,
b) dbania o sprawność fizyczną oraz rozwój umiejętności zawodniczych,
c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
d) wypełniania poleceń instruktora/trenera,
e) przestrzegania zasad fair-play,
f)

godnego reprezentowania Klubu.

6. Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu
Porządkowego Klubu oraz Regulaminów zarządców obiektów sportowych, na których będą odbywały się
zajęcia.
7. Podczas treningów, turniejów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz:
a. palenia wyrobów tytoniowych,
b. spożywania alkoholu lub bycia w stanie „po spożyciu”
c. zażywania narkotyków oraz środków odurzających lub bycia w stanie odurzenia.
8. W przypadku stwierdzenia faktu, iż Członek Klubu stawił się na trening lub turniej pod wpływem alkoholu lub
działania jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku przyłapania Członka Klubu na paleniu
w czasie objętym treningami, czy rozgrywkami sportowymi Członek Klubu może, w drodze decyzji Zarządu,
zostać zawieszony w prawach Członka na okres 6 miesięcy.
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§4
Zasady uczestnictwa
1. Kandydat, spełniający wymagania, o których mowa w punkcie 1 paragrafu 2, zostaje przyjęty w poczet
Członków Klubu. Członek Klubu przydzielony jest do grupy treningowej dostosowanej do jego wieku, stażu
członkowskiego i poziomu zaawansowania.
2. O ilości osób w grupie decyduje Zarząd Klubu.
3. Klub zleca prowadzenie zajęć Szkole Tenisa Grzegorz Waloch z siedzibą w Siemianowice Śląskie ul. Jagiełły
27d/33, prowadzącej zajęcia na następujących kortach tenisowych:
a. Ośrodek Bażantowo Sport w Katowicach przy ul. Pijarskiej 3, gdzie odbywać się będą zajęcia i
treningi ogólnorozwojowe, gry uzupełniające, odnowa biologiczna, zajęcia z fizjoterapeutą, basen.
5. Odpłatność za prowadzenie zajęć pobierana jest przez ww. Szkołę Tenisa Grzegorz Waloch, zgodnie z jej
regulaminem i cennikiem. Opłaty te są niezależne od Klubu.
4. Warunki uczestnictwa w turniejach organizowanych przez Klub, w tym związane z tym opłaty, określać będą
odrębne regulaminy.
5. Klub może organizować kursy wakacyjne oraz zgrupowania i obozy szkoleniowe, których zasady odpłatności
będą każdorazowo osobno ogłaszane.
§5
Składki członkowskie
1. Członek Klubu zobowiązany jest do terminowego regulowania składek członkowskich. Wysokość składek
członkowskich oraz sposób i terminy ich wnoszenia ustala i ogłasza publicznie Zarząd Klubu w miejscu
prowadzenia zajęć oraz na stronie internetowej.
2. Składkę członkowską należy uregulować z góry za kolejny okres trwania Członkostwa.
3. W razie nieopłacenia składki Członek Klubu nie może trenować, ani nie może brać udziału w żadnych
rozgrywkach.
4. W przypadku zmiany wysokości składki członkowskiej, Członek Klubu może zrezygnować z Członkostwa w Klubie,
jednak Klub nie zwraca składek członkowskich opłaconych do dnia złożenia rezygnacji, chociażby składki te
uiszczono z góry za okres dłuższy.
5. Zawieszenie w prawach Członka Klubu nie zwalnia Członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§6
Odpowiedzialność Klubu za niepełnoletnich i za mienie
1. Instruktorzy/trenerzy ponoszą odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć tylko w czasie trwania
zajęć.
2. Odpowiedzialność za niepełnoletnich Członków podczas wyjazdów organizowanych przez Klub ponoszą
opiekunowie powołani przez Klub po wcześniejszym otrzymaniu pisemnych zgód rodziców lub opiekunów
prawnych.
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3. Rzeczy osobiste Członków Klubu, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być przechowywane w
miejscach wskazanych przez zarządcę obiektu sportowego, na terenie którego odbywają się zajęcia. Klub nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu.
4. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Klubowi lub innym Członkom
Klubu lub osobom trzecim podczas lub w związku z uczestniczeniem w zajęciach i turniejach.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Członkom Klubu przez innych Członków Klubu lub
osoby trzecie.
§7
Postanowienia końcowe
Informacje o zmianach Regulaminu lub wysokości składek członkowskich Klub będzie zamieszczał na stornie
internetowej Klubu.

Prezes

Piotr Płoskoń
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