REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO
Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK
w Kutnie

§1 ZASADY OGÓLNE
1. Sekcja Taekwondo AZS WSGK zwana dalej Sekcją działa w ramach Klubu
Uczelnianego AZS Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
zwanego dalej KU AZS WSGK w Kutnie.
2. Zarząd Sekcji powoływany jest przez Zarząd KU AZS WSGK w Kutnie raz
na 2 lata.
3. Zarząd Sekcji składa się z 4 członków:

- Prezesa Sekcji powoływanego przez Zarząd KU AZS WSGK w Kutnie,
- Vice-Prezesa Sekcji powoływanego przez Zarząd KU AZS WSGK w Kutnie,
- Dwóch Członków Zarządu powoływanych przez Zarząd KU AZS WSGK w
Kutnie.
4. Jako członek Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego w zakresie
współzawodnictwa sportowego Sekcja działa także na podstawie
przepisów i regulaminów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.
5. Ewentualne zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Sekcji.
6. Sekcja posiada własną pieczęć.
7. Sekcja posiada własne logo:

8. Sekcja posiada własną stronę internetową: www.taekwondo.wsgk.com.pl

9. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Sekcji.
10.Członkowie Sekcji dzielą się na:

- członków uczestników,
- członków zawodników,
- członków honorowych - przyjęte przez Zarząd Sekcji osoby prawne oraz

-

pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i pełnie praw publicznych a także trenerzy i instruktorzy Sekcji
oraz osoby pełniące ich funkcje,
członków wspierających - osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne,
które zgłoszą chęć pomocy materialnej i innej dla Sekcji i zostaną przyjęte
przez Zarząd Sekcji. W celu przyjęcia rodziców i opiekunów nieletnich
zawodników i uczestników Zarząd Sekcji nie musi podejmować uchwały na
piśmie. Rodzice i opiekunowie nieletnich zawodników i uczestników będący
członkami wspierającymi nie mają obowiązku płacenia składek
członkowskich.

11.Warunki przynależności do Sekcji:

- opłacenie opłaty wpisowej,
- w przypadku osób nieletnich posiadanie zgody rodziców lub opiekunów
-

prawnych,
brak przeciwwskazań do uprawiania sportu, w tym posiadanie aktualnych
badań lekarskich,
zobowiązanie do przestrzegania zasad panujących w Sekcji w tym zasad
bezpieczeństwa, postanowień Statutu i Regulaminu Sekcji,
zgoda Zarządu Sekcji.

12.Osobom niebiorącym udziału w zajęciach sportowych (w tym rodzicom i
opiekunom) nie wolno bez zgody trenera lub instruktora przebywać na sali
treningowej podczas przeprowadzania zajęć.
13.Rodzice niepełnoletnich członków Sekcji zobowiązani są do
zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej nieobecności dziecka
na zajęciach, ewentualnych problemach zdrowotnych, szkolnych i innych
mających wpływ na treningi oraz o rezygnacji z członkostwa w Sekcji.

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA SEKCJI

1. Zawodnik zobowiązuje się do przykładania najwyższej staranności w
ciągłym i systematycznym doskonaleniu się zarówno w umiejętnościach
sportowych jak i w życiu prywatnym.
2. Zawodnik zobowiązuje się do działania dla dobra Sekcji i do
powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść
szkodę Sekcji. Należy przez to rozumieć w szczególności:

- systematyczne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, treningach i
-

zawodach, do których zostanie zgłoszony przez Sekcję oraz we wszystkich
zajęciach mających na celu przygotowanie do zawodów,
przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał Sekcji oraz regulaminów i
przepisów organizacji, których Sekcja jest członkiem,
punktualne przybywanie na zajęcia i usprawiedliwianie nieobecności na
zajęciach,
przestrzeganie i wykonywanie wszystkich poleceń trenerów i instruktorów,
powiadamianie trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji
przed rozpoczęciem,
dbanie o powierzony sprzęt a w przypadku jego zniszczenia niebędącego
skutkiem zużycia lub zagubienia pokrycie jego kosztów,
zwracanie powierzonego sprzętu lub pokrywanie jego kosztów w
przypadku rezygnacji lub pozbawienia członkostwa w Sekcji,
utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia zajęć i stosowanie się do
poleceń osób je prowadzących,
sumiennie przygotowywanie się do wszystkich klubowych imprez
sportowych,
przestrzeganie zaleceń trenerów i instruktorów dotyczących stylu życia, w
takim stopniu, jaki odnosi się do występów zawodnika,
zachowywanie się w sposób sportowy w stosunku do wszystkich osób
podczas treningu i zawodów,
dbanie o stan zdrowia,
przestrzeganie całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych,
w szczególności narkotyków, tzw. „dopalaczy”, alkoholu, nikotyny i
dopingu,
opłacanie comiesięcznej składki członkowskiej,
posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
uczestniczenie w akcjach promocyjnych i reklamowych Sekcji,
pomaganie w miarę swoich możliwości innym członkom Sekcji.

3. Sekcja zapewnia zawodnikowi:

-

wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu,
obiekty do treningu i sprzęt do zawodów,
program treningowy dostosowany do umiejętności zawodników,
prawo zgłaszania propozycji i wniosków do Zarządu Sekcji,

4. Sekcja uznaje prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności.
Jednocześnie zawodnik upoważnia Sekcję do korzystania z jego
indywidualnych praw, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania
zdjęć zawodnika za pomocą środków technicznych.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I OBOZACH
SPORTOWYCH
1. Reprezentować Sekcję w rywalizacji sportowej podczas zawodów
sportowych mogą jedynie zawodnicy będący członkami Sekcji i
posiadający licencję zawodniczą.
2. Zawodnik Sekcji w zawodach Taekwondo może reprezentować wyłącznie
Sekcję Taekwondo AZS WSGK w Kutnie.
3. Decyzje o powołaniu zawodnika na turniej lub zawody podejmuje trener
prowadzący.
4. Zawodnik ma obowiązek uczestnictwa w zawodach, na które został
powołany.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach
Sekcja ma prawo zażądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z
organizacją wyjazdu zgłoszonego zawodnika.
6. Koszty wyjazdu na zawody pokrywa zarówno Sekcja jak i zawodnik.
7. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie pod opieką trenera lub
instruktora.
8. W okresie wakacji i przerw w nauce szkolnej Sekcja może organizować
obozy. Koszty uczestnictwa w nich pokrywa zawodnik.

9. Za pisemną zgodą Sekcji zawodnik Sekcji może reprezentować inne
organizacje sportowe nieobjęte systemem współzawodnictwa taekwondo
olimpijskiego.

§4 RODZAJE WYRÓŻNIEŃ
Za godne reprezentowanie barw Sekcji, wzorową postawę i pracę oraz
aktywny udział w pracach treningowo – organizacyjnych przewiduje się
wyróżnienia:

- Pochwała,
- Pochwała w obecności pozostałych członków Sekcji i/lub rodziców,
-

opiekunów,
Pochwała na piśmie – list gratulacyjny lub dyplom uznania,
Czasowe zwolnienie z płacenia składek członkowskich,
Nagroda finansowa lub rzeczowa.
Organem właściwym do przyznania nagród jest Zarząd Sekcji.

§5 RODZAJE KAR
Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Sekcji, łamanie postanowień
Statutu i Regulaminu Sekcji przewiduje się kary:

-

Upomnienie ustne,
Upomnienie ustne w obecności rodziców, opiekunów,
Udzielenie nagany na piśmie,
Czasowe zawieszenie w prawach członka Sekcji,
Skreślenie z listy członków Sekcji.

Postępowanie dyscyplinarne wobec członka Sekcji prowadzone jest
komisyjnie przez Zarząd Sekcji. Zawodnikowi przysługuje prawo do
odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

§6 ZMIANA BARW KLUBOWYCH
Zmiana barw klubowych następuje zgodnie z regulaminem Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego. Regulamin dostępny na stronie
www.tkd.org.pl

§7 SKŁADKI I OPŁATY, TERMINY ZAJĘĆ
1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Sekcji.
2. Wysokość opłaty wpisowej ustala Zarząd Sekcji.
3. Składka członkowska jest niepodzielna.
4. Terminy zajęć ustala Zarząd Sekcji.
5. Zarząd Sekcji zwolniony jest z wszelkich opłat.

