REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO HALINÓW
§ 1. Definicje
KS Halinów - Klub Sportowy Halinów.
Opiekun - rodzic lub opiekun prawny.
Regulamin - niniejszy regulamin KS Halinów.
Składka członkowska - ponoszona przez okres 12 miesięcy w roku składka wyznaczona przez
KS Halinów. Składka ta przeznaczona jest w całości na działania statutowe KS Halinów.
Kadra Klubu - personel techniczny, medyczny oraz szkoleniowy KS Halinów.
Uczestnik Zajęć - osoba uczestnicząca w szkoleniu organizowanym przez KS Halinów niezależnie od wieku, grupy zawodniczej oraz płci. Uczestnik znajduje się pod opieką kadry klubu i reprezentuje KS Halinów.
Deklaracja Członkowska - dokument podpisywany jednorazowo przez Opiekuna w imieniu
niepełnoletniego uczestnika zajęć, dotycząca udziału uczestnika w zajęciach, obowiązku ponoszenia składek członkowskich przez opiekuna.
Rozgrywki - mecze i turnieje organizowane przez KS Halinów lub przy jego współudziale, a
także przez związki sportowe oraz inne kluby, w których KS Halinów będzie uczestniczył.
Zajęcia - aktywność sportowa organizowana przez KS Halinów dla uczestników zajęć, z wyłączeniem rozgrywek.
Sezon - okres roku szkolnego od sierpnia do czerwca kolejnego roku, w którym prowadzone są
zajęcia.
§ 2. Zasady ogólne
1. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczony może zostać każdy, kto:
a) złożył u członka kadry klubu deklarację członkostwa w Klubie Sportowym Halinów.
b) wpłacił na konto klubowe KS Halinów składkę członkowską w wyznaczonym terminie.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych
oraz prawnych.
3. Zajęcia w KS Halinów mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie uczestników ponoszą opiekunowie.
4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest złożenie do KS Halinów podpisanej
deklaracji członkowskiej, poprzez którą osoba ją składająca wyraża zgodę na prezentację wizerunku uczestnika zajęć na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych KS Halinów
oraz do przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć i opiekunów w zakresie niezbędnym
do wykonywania zadań KS Halinów na co opiekun wyraża zgodę podpisując deklarację członkostwa w KS Halinów.
§ 3. Prawa i obowiązki uczestników zajęć
1. Podstawowym obowiązkiem uczestników zajęć jest godne reprezentowanie barw klubowych
KS Halinów. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do zajęć, ale obejmuje także rozgrywki i
życie codzienne uczestników zajęć.
2. W trakcie zajęć oraz rozgrywek uczestnik zajęć powinien szanować kolegów z zespołu, pracowników KS Halinów, boiskowych rywali oraz sędziów.

3. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać kadrze klubu.
4. Uczestnicy zajęć dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych zajęć mają
odpowiednio przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy.
5. Uczestnicy zajęć powinni być przygotowani do zajęć najpóźniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem oraz na 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
6. Podstawą do gry uczestnika zajęć w rozgrywkach jest regularna i punktualna obecność oraz
zaangażowanie na zajęciach.
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu w
przypadku wypożyczenia.
8. Uczestnicy zajęć oraz / lub ich opiekunowie zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne kadrze klubu.
9. Uczestnicy Zajęć podczas zajęć i rozgrywek powinni regularnie nawadniać organizm, pijąc
wodę niegazowaną.
10. Sprzęt, który uczestnik otrzymuje od KS Halinów jest własnością klubu i należy go szanować. Po zakończeniu uczestnictwa w ramach KS Halinów, sprzęt należy zwrócić - z wyjątkiem
sprzętu oraz stroju klubowego, którego całkowity koszt zakupu poniósł opiekun.
11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego orzeczenia od lekarza medycyny sportowej. Uczestnik może nie zostać dopuszczony do zajęć bez ważnego orzeczenia
lekarskiego.
§ 4. Prawa i Obowiązki Opiekunów
1. Każdy opiekun zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz respektowania jego postanowień.
2. Warunkiem rozpoczęcia przez uczestnika nauki w KS Halinów jest spełnienie warunków zapisanych w § 2 pkt. 1 regulaminu.
3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad uczestnikami przed i po zajęciach oraz
rozgrywkach, w tym zapewnienia dowiezienia i odbioru uczestnika.
4. W trakcie zajęć i rozgrywek opiekunowie mogą kontaktować się z uczestnikami zajęć jedynie
w wyjątkowych sytuacjach.
5. Podczas zajęć i rozgrywek uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń kadry
klubu.
6. W trakcie rozgrywek opiekunowie będą przebywać, w miarę możliwości, na trybunach obiektu
sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun opiekunowie przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócać przebiegu rozgrywek.
7. W trakcie obserwowania rozgrywek wszystkich opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek.
8. Opiekunowie w trakcie zajęć i rozgrywek nie mają prawa wstępu na płytę boiska oraz do szatni.
9. Opiekunowie w czasie rozgrywek powinni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie
decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej lub jej zawodników.
10. W przypadku zorganizowania przez kadrę klubu spotkania z opiekunami – opiekunowie dołożą wszelkich starań by w nim uczestniczyć.

11. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania klubu opiekunowie kontaktują się z biurem KS Halinów.
§ 5. Składki członkowskie
1. Każdy opiekun dziecka zobligowany jest do wpłaty składki członkowskiej.
2. Wysokość składki ustalana jest 1 raz na sezon i może ulec zmianie w dowolnym terminie.
3.Wysokość składki członkowskiej nie jest uzależniona od ilości treningów lub frekwencji
uczestnika.
4. Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej jest przekazywana opiekunom w formie wiadomości e-mail lub sms z 30-dniowym wyprzedzeniem.
5. Składka członkowska opłacana jest przez opiekunów do 10 dnia każdego miesiąca, na konto
wskazane przez klub, zgodnie z zasadą za dany miesiąc z góry.
6. Zaleganie z wpłatą jednej składki członkowskiej skutkuje skierowaniem do opiekuna wezwania do zapłaty w formie wiadomości sms lub e-mail na podany przez opiekuna w deklaracji
członkostwa numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
7. Zaleganie z wpłatą składek członkowskich skutkuje jednocześnie:
a) brakiem możliwości udziału uczestnika w rozgrywkach;
b) brakiem możliwości udziału uczestnika w zajęciach KS Halinów;
c) możliwością wypowiedzenia członkostwa w KS Halinów bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz wykreśleniem uczestnika z listy KS Halinów.
9. Składki członkowskie będą przeznaczane w całości na działalność statutową KS Halinów.
10. Zawieszenia płatności składek można dokonać jedynie po zaakceptowaniu pisemnego wniosku przez zarząd klubu.
11. W przypadku zawieszenia funkcjonowania klubu spowodowanego pandemią, składki członkowskie zostają zmniejszone o 50%.
§ 6. Zajęcia.
1. Zajęcia w KS Halinów prowadzone są przez kadrę klubu w wyznaczonych przez KS Halinów
lokalizacjach.
2. W ramach składki członkowskiej uczestnik zajęć ma prawo do udziału w zajęciach jednej grupy treningowej.
3. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od KS Halinów, zajęcia:
a) zostaną przeniesione do innej lokalizacji,
b) mogą odbyć się w innym terminie, określonym przez kadrę klubu,
c) może nastąpić zmiana formy zajęć.
4.W przypadku , gdy liczba uczestników na zajęciach jest mniejsza niż 6 zawodników, organizator może takie zajęcia odwołać.
5. Uczestnik, który nie wziął udziału w letnim obozie przygotowawczym, może nie być powoływany do kadry meczowej w trakcie całego sezonu.
§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa regulamin będzie rozstrzygać kadra lub zarząd klubu.
2. KS Halinów zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na gruncie regulaminu rozpatrywane będą przez zarząd KS
Halinów
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

