REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE
obowiązuje od 1 maja 2017 roku

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach grupy
pływackiej Com-Com Zone – zwanej dalej CCZ.
2. Zawodnikiem CCZ może zostać dziecko po ukończeniu 7-go roku życia.
3. Zajęcia sportowe (treningowe, zawody pływackie, inne formy ruchu w CCZ) mają
charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie
dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
4. CCZ prowadzi zajęcia treningowe zarówno grup męskich, jak i żeńskich. Zajęcia
odbywają się w trybie grupowym i indywidualnym.
5. Warunkiem przynależności do grupy pływackiej CCZ jest brak przeciwwskazań
zdrowotnych i prawnych ze strony kandydata.
6. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć zawodnicy/zawodniczki posiadający/-e
aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców i/lub opiekunów prawnych. W/w
zgodę rodzice lub/i opiekunowie prawni wyrażają podpisując formularz rejestracyjny
zawodnika/zawodniczki do grupy pływackiej CCZ.
7. Zawodnicy/zawodniczki, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte
skaleczenia, nie będą dopuszczani/-e do zajęć sportowych.
8. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach sportowych, a wcześniej
niezadeklarowane, mogą brać udział w treningach przez okres jednego miesiąca za
pisemną zgodą rodziców i/lub opiekunów prawnych. Po tym czasie należy wypełnić i
podpisać Deklarację Przyjęcia Zawodnika do Grupy Pływackiej CCZ, która uprawnia do
dalszego udziału w zajęciach.
9. Zawodnicy/-czki zobowiązani są godnie reprezentować CCZ zarówno na obiektach
sportowych, jak i w życiu codziennym.
10. Zawodnicy CCZ mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i innych wyrobów
tytoniowych, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych używek.
11. Nieobecność zawodnika na treningu bez poinformowania i akceptacji Trenera
traktowana będzie jako lekceważenie obowiązków zawodnika, za które zostaną
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, w tym usunięcie z Grupy Pływackiej CCZ.
12. Decyzją Trenerów CCZ zawodnik zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy
treningowej/wiekowej, w której odbywa zajęcia. Podpisując Deklarację członkowską
rodzic i/lub opiekun prawy dziecka wyraża zgodę na przydzielenie dziecka do grupy
treningowej/wiekowej, wyłącznie na podstawie decyzji Trenerów CCZ.

13. Na skutek decyzji Trenerów CCZ zawodnik może zostać przesunięty do innej grupy
treningowej CCZ (starszej, młodszej lub rówieśniczej). Podpisując Deklarację
członkowską rodzic i/lub opiekun prawy dziecka wyraża zgodę na przesunięcie
dziecka do innej grupy CCZ, wyłącznie na podstawie decyzji Trenerów CCZ.
14. Trener ma możliwość (w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole) zrezygnować z
najmniej perspektywicznych lub najsłabszych jego zdaniem zawodników swojej
grupy. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawy dziecka wyraża
zgodę na w/w tryb rezygnacji z zawodników.
15. Ze względów dyscyplinarnych Trener, ma prawo usunąć zawodnika z CCZ w każdym
momencie sezonu. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawny
dziecka wyraża zgodę na w/w tryb usunięcia zawodnika z CCZ.
16. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie (Instrukcję
dotyczącą szczegółowych zasad zmiany klubu reguluje osobny dokument tj. załącznik
nr 1 „Zasady zmian barw klubowych”) przez władze CCZ.
17. Rodzic/opiekun prawny jest świadom, iż decyzją Trenera jego dziecko/podopieczny
może zostać czasowo skreślone z listy zawodników CCZ.
18. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole, wykazywać
szacunek do rówieśników, trenerów, pracowników CCZ. Wszelkie nadużycia w tych
sprawach należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
19. Zawodnik CCZ zna zasady Fair Play i zobowiązuje się je przestrzegać w życiu
codziennym.
20. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie przez zawodnika któregokolwiek z punktów
niniejszego regulaminu może być podstawą do skreślenia go z listy zawodników CCZ.
21. Liczbę jednostek treningowych i czas trwania zajęć szkoleniowych oraz dni i godziny
treningów w poszczególnych drużynach CCZ ustala Trener w porozumieniu z
Dyrektorem obiektu i uzależniona jest ona od wieku i stopnia zaawansowania
zawodników zespołu oraz dostępności obiektów.
22. CCZ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, skradzione na
terenie obiektów sportowych.
23. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania Trenera o dłuższej
(ponad pięciodniowej) nieobecności, spowodowanej np. chorobą, kontuzją lub
wyjazdem zawodnika. W przypadku nieobecności zawodnika na treningach dłużej niż
1 miesiąc, bez poinformowania o tym fakcie Trenera, ma on prawo usunąć w/w
zawodnika z CCZ.
24. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach CCZ zobowiązany jest do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
25. CCZ zastrzega sobie możliwość i prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie w każdym czasie.

§2

Nabór do Grupy Pływackiej
1. Nabór zawodników do CCZ odbywa się w dwóch formułach:
a. Tworzenie nowego rocznika – „grupa naborowa” – zajęcia skierowane do
najmłodszych adeptów CCZ. Nabór do grupy odbywa się w maju i czerwcu.
b. Nabór uzupełniający – zawodnik, zainteresowany uczestnictwem w zajęciach
szkoleniowych, bierze udział w zorganizowanych treningach danego rocznika.
Następnie Trenerzy wraz z kierownictwem CCZ, decydują o kwalifikacji
zawodnika do danego zespołu CCZ
§3
Prawa i obowiązki Zawodnika
1. W zajęciach treningowych CCZ mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy/zawodniczki
posiadający/-e aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów
prawnych. Zgodę należy dostarczyć Trenerowi przed rozpoczęciem zajęć.
2. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby, otwarte skaleczenia, rany itp., ze
względu na bezpieczeństwo pozostałych osób z drużyny, nie będą dopuszczeni do
udziału w zajęciach treningowych.
3. Zawodnik CCZ zobowiązuje się:
a. godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów,
zawodów, jak i w życiu codziennym,
b. uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych w stroju zgodnym z wytycznymi
Trenera. Na trening przynosić odpowiedni strój i sprzęt sportowy,
c. przychodzić min. 15 min przed treningiem, aby punktualnie być gotowym do
zajęć,
d. dbać o sprzęt sportowy (własny i CCZ). Mieć zawsze czystą i nieuszkodzoną
odzież sportową służącą do zajęć – świadczy to o szacunku do rówieśników i
pracowników,
e. dbać o prawidłowe rozwój, odżywianie i higienę osobistą,
f. nie uczestniczyć, bez zgody pisemnej Trenera i Koordynatora ds. Szkolenia
sportowego, w zajęciach o charakterze treningu pływackiego oraz zawodów
poza CCZ (z wyjątkiem zorganizowanych zajęć szkolnych z W-F),
g. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać Trenerowi podczas rozstawiania i
składania sprzętu sportowego,
h. systematycznie doskonalić swoje umiejętności pływackie, osiągać jak
najlepsze wyniki w nauce, a także poprawiać zachowanie i kulturę osobistą.
i. wykonywać sumiennie polecenia Trenera oraz być zdyscyplinowanym,
j. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
k. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać Trenerowi,
l. podczas zajęć sportowych spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną
lub/i napoje izotoniczne,

m. podczas zajęć sportowych bez wyraźnej potrzeby nie kontaktować się z
rodzicami/opiekunami prawnymi,
n. w czasie wolnym doskonalić elementy pływackie poznane na treningu według
wcześniejszych zaleceń Trenera, lub uprawiać uzupełniające dyscypliny
sportowe,
o. szanować i dbać o sprzęt sportowy (sprzęt otrzymany nieodpłatnie jest
własnością CCZ). Po zakończeniu trenowania w CCZ należy rozliczyć się ze
sprzętu – z wyjątkiem rzeczy, które zakupił rodzic/opiekun prawny.
4. Głównym warunkiem uczestnictwa zawodnika w zawodach sportowych jest
regularna obecność na zajęciach szkoleniowych, zaangażowanie w trening oraz
odpowiednie umiejętności.
5. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2
treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu składu na zawody.
6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w
przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, rodzice lub opiekunowie prawni tego
zawodnika zobowiązani będą do pokrycia szkody z tego tytułu.
§4
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów Zawodnika
1. W trakcie zajęć sportowych rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują nie
kontaktować się bez istotnych powodów z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich
dekoncentrację.
2. Podczas zawodów sportowych rodzice/opiekunowie prawni, kibice (osoby postronne)
powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w innym wydzielonym do
tego miejscu.
3. Rodzice/opiekunowie prawni w czasie zawodów winni zachowywać się kulturalnie,
akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej i jej kibiców.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do 5. dnia każdego miesiąca
dokonywać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia SIEMACHA za
prowadzenie zajęć grupy pływackiej Com-Com Zone w kasie obiektu w kwocie
aktualnie obowiązującej.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić Trenera prowadzącego o
każdej nieobecności dziecka na treningu.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w terminie 7
dni powiadomić na piśmie Trenera CCZ o swojej decyzji.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera,
zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami
i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do Trenera prowadzącego.
8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o dobre imię i wizerunek CCZ.
9. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem CCZ.

10. Zgłoszenie dziecka do CCZ oraz podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza
akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego
ustaleń.
§5
Rodzaje wyróżnień
1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników CCZ są:
a. pochwała,
b. list gratulacyjny,
c. dyplom uznania,
d. nagroda rzeczowa.
2. Organem właściwym do przyznania nagród jest osoba wskazana uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia SIEMACHA.
§5
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika CCZ są:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. kara czasowego zawieszenia zawodnika w zajęciach treningowych CCZ,
d. kara czasowego przesunięcia zawodnika do innej grupy CCZ,
e. kara dyskwalifikacji z udziału w zawodach sportowych ,
f. skreślenie z listy zawodników CCZ.
2. W przypadku złego (nagannego) zachowania w szkole lub/i uzyskiwania słabych
wyników w nauce Trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach
zawodnika CCZ, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
3. W przypadku nieobecności na treningu, zawodach bez wcześniejszego
usprawiedliwienia trener może podjąć decyzję o zawieszeniu zawodnika w kolejnych
zajęciach treningowych lub zawodach.
4. W przypadku nieprzestrzegania punktów regulaminu oraz nagminnego ich łamania
Trener w porozumieniu z Koordynatorem ds. Szkolenia sportowego ma prawo do
usunięcia zawodnika z CCZ. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun
prawy dziecka wyraża zgodę na w/w tryb usunięcia zawodnika z CCZ.
§7
Postanowienia końcowe
1. O zmianach regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia SIEMACHA.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może
być podstawą do usunięcia zawodnika z CCZ.
3. Minimum raz w roku Trener przeprowadza zebranie z rodzicami w celu
przedstawienia wyników sportowych i omówienia spraw bieżących.

4. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem
jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są uregulować wszystkie zaległości w
stosunku do CCZ (sprzęt sportowy, zaległości finansowe itp.) w ciągu 14 dni od daty
powiadomienia ich o w/w decyzji.
5. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane będą przez kierownictwo CCZ bez konieczności
konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi zawodnika. Kierownictwo CCZ
zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji w w/w sytuacjach.
6. Wszystkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem ma prawo i obowiązek
rozstrzygać Dyrektor CCZ, uprawniony członek Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.
§8
Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:
1. Załącznik nr 1 do regulaminu – Zasady zmian barw klubowych
2. Załącznik nr 2 do regulaminu – Wzór deklaracji o przyjęcie do Grupy Pływackiej CCZ.
3. Załącznik nr 3 do regulaminu – Regulamin zawodnika CCZ.
Załącznik nr 4 do regulaminu – Regulamin rodzica/opiekuna prawnego.
Imię i nazwisko zawodnika/ zawodniczki wraz z podpisem
__________________________________
WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
____________________________________

DYREKCJA CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM

