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Regulamin Sekcji Pływackiej UKS Huragan Sosnowiec:
1. Organizatorem działań Sekcji Pływackiej (zwanej dalej SPŁ) jest UKS Huragan Sosnowiec przy SP 45
w Sosnowcu, ul. Czeladzka 58, NIP 644-23-64-736, Regon 273346468 zarejestrowany w Ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca pod nr 12 z dnia
22.01.1997r. (zwanej dalej Klub).
2. Koordynatorem SPŁ z ramienia Klubu jest Grzegorz Kobuszewski tel. 502-233-649
mail: gkobuszewski@poczta.onet.pl
3. SPŁ jest organizatorem treningów, zawodów, obozów sportowych i innych imprez sportowych
mających na celu popularyzację pływania i aktywnego trybu życia.
4. SPŁ prowadzi zajęcia treningowe grupowe w SP 45 przy ul. Czeladzkiej w Sosnowcu.
5. SPŁ posiada przynależność do Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie oraz Śląskiego Związku
Pływackiego w Katowicach i bierze udział w organizowanych przez Związki zawodach indywidualnych
i drużynowych.
6. Członkowie SPŁ stosują się do postanowień władz Klubu i poleceń trenera, dbają o bezpieczeństwo
własne i innych, swą postawą godnie reprezentują Klub i stosują się do zasad dobrego zachowania
i fair plamy. W przypadku niestosowania się do powyższych wytycznych, trener może zawiesić
zawodnika na czas określony w treningach i startach zawodniczych. Forma powiadomienia o decyzji
trenera może być ustna.
7. Zajęcia treningowe SPŁ prowadzone są przez instruktorów/trenerów pływania.
8. Harmonogram treningów publikowany jest na stronie Facebook „UKS Huragan Sosnowiec”
w oparciu o dostępności obiektów sportowych, z których korzysta SPŁ.
9. W prowadzeniu zajęć SPŁ mogą być zaangażowani wolontariusze.
10. Osoby trenujące w SPŁ korzystają z profesjonalnej kadry instruktorskiej, basenu, hal sportowych,
i sprzętu treningowego. Mają możliwość rywalizacji sportowej indywidualnej i drużynowej.
Uczestniczą w wewnętrznych i ogólnodostępnych zawodach pływackich, w których biorą udział
członkowie SPŁ. Mają możliwość wyjazdów na obozy organizowane przez SPŁ.
11. Grupy zawodnicze SPŁ podzielone są ze względu na umiejętności i wiek osób trenujących na:
- naukę pływania (uczniowie SP – sekcja rekreacyjna)
- pływanie podstawowe i korekcyjne (uczniowie SP, szkół średnich – sekcja rekreacyjna),
- grupy wyczynowe (uczniowie SP, szkół średnich oraz dorośli – sekcja wyczynowa).
12. Przynależność do poszczególnej grupy treningowej ustala prowadzący zajęcia biorąc pod uwagę:
- umiejętności i wiek,
- częstotliwość uczestnictwa w zajęciach,
- postępy w nauce pływania,
- zaangażowanie zawodnika w proces treningowy,
- wyniki osiągane na Zawodach Miejskich, Wojewódzkich i Ogólnopolskich,
- uczestnictwo w zawodach organizowanych przez SPŁ,
- wiek, prowadzenie sportowego tryb życia oraz stosowanie się do zasad fair play,
- uczestnictwo w dodatkowych akcjach organizowanych przez Klub i SPŁ.

13. W działaniach SPŁ uczestniczy osoba fizyczna która:
- złożyła Deklarację Członkowską (dostępną w wersji papierowej u prowadzącego zajęcia
lub na stronie internetowej Klubu) i decyzją Zarządu została przyjęta do grona członków
zwyczajnych Klubu,
- opłaca klubową roczną składkę członkowską w kwocie 15 zł (osoba niepełnoletnia) lub 30 zł
(osoba pełnoletnia),
- opłaca regularnie wpisowe za zajęcia sportowe SPŁ:

Rodzaj zajęć:

Ilość
treningów w
tygodniu

Zawody
miejskie

Zawody
organizowane
przez SLOZP i PZP

Opłata
za godzinę

Nauka pływania – klasy I-II
3
bierze udział
nie bierze udziału
Nauka pływania – zajęcia
1
bierze udział
nie bierze udziału
25 zł
weekendowe
Nauka pływania – zajęcia
2
bierze udział
nie bierze udziału
25 zł
weekendowe
Grupa pływanie
2
bierze udział
nie bierze udziału
podstawowe
Grupa pływanie
3/4
bierze udział
nie bierze udziału
korekcyjne i doskonalenie
Grupa pływanie
przedszkolne –
2
bierze udział
nie bierze udziału
przygotowanie do klasy
sportowej
Grupa wyczynowa
4
bierze udział
bierze udział
roczniki 2010 i młodsi
Grupa wyczynowa
5 i więcej
bierze udział
bierze udział
roczniki 2007 - 2009
Grupa wyczynowa
5 i więcej
bierze udział
bierze udział
grupa starsza
Zajęcia indywidualne
ustala trener bierze udział
bierze udział
40 zł
grupy wyczynowej
Grupy pływania wyczynowe opłacają dodatkowo licencję roczną w kwocie 30 zł

Opłata miesięczna
100 zł
80 zł
160 zł
100 zł
100 zł
100 zł
120 zł
135 zł
135 zł
-

14. Składkę członkowską należy opłacić w miesiącu przyjęcia do Klubu, a dla obecnych członków
do 15 stycznia każdego roku gotówką u prowadzącego zajęcia lub przelewem na konto Klubu.
15. Wpisowe za zajęcia należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca gotówką u prowadzącego
lub przelewem na konto klubu:
UKS Huragan Sosnowiec przy SP 45 ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec
Bank Polskiej Spółdzielczości SA OW/Katowice Nr 25 1930 1103 2001 0015 3445 0001
z opisem – „Opłata wpisowego za zajęcia sportowe” lub „Składka członkowska za okres ………………………
w Sekcji Pływackiej dla …………………. (nazwisko i imię zawodnika)”

16. Wpisowe za zajęcia sportowe opłacane jest od września do lipca każdego roku.
17. Miesięczna wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieuczestniczenia zawodnika w zajęciach.
18. Liczba treningów oraz obecności na zajęciach nie wpływa na zmianę wysokości opłat.
19. Ze względu na trudną sytuację rodzinną na podstawie pisemnej prośby dana osoba (decyzją trenera
i Zarządu Klubu) może być zwolniona częściowo lub całkowicie z wpisowego za zajęciach.
20. Członkowie SPŁ mogą uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć sportowych jednocześnie.
21. Nieopłacenie składki członkowskiej powoduje zawieszenie członkostwa w Klubie, natomiast
nieopłacenie wpisowego za zajęcia sportowe w SPŁ powoduje brak możliwości uczestnictwa
w działaniach SPŁ.
22. Zawodnicy licencjonowani SPŁ zobowiązani są do posiadania badań sportowych. Zawodnicy
bez licencji składają oświadczenie pisemne o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach SPŁ.

23. Zawodnik licencjonowany ma możliwość otrzymania stypendium sportowego w przypadku zdobycia
medalu Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Śląska w kategoriach młodzieżowych.
24. Zawodnicy SPŁ zakwalifikowani do grupy wyczynowej korzystają z finansowania Klubu w zakresie
opłat startowych w zawodach wyznaczonych przez Klub.
25. Zawodnicy SPŁ zakwalifikowani do grupy wyczynowej:
- biorą udział w zawodach ŚLOZP oraz w zawodach PZP,
- obowiązkowo reprezentują Klub w Wojewódzkich, Ogólnopolskich i Międzynarodowych,
- korzystają z bezpłatnego transportu Klubu na zawody rangi Mistrzostw Polski,
- rywalizują z najlepszymi zawodnikami w Polsce i na Śląsku,
- mają możliwość udziału w zgrupowaniach Kadry Polski i Śląska.
26. Zawodnik SPŁ dojeżdża samodzielnie na miejsce zawodów - zawodnik niepełnoletni dowożony jest
przez rodziców/opiekunów.
27. Złożenie deklaracji członkowskiej jest wyrażeniem zgody na:
- uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez SPŁ,
- uczestnictwo w zawodach i obozach,
- samodzielny powrót do domu z miejsca zakończenia wyjazdu (dotyczy zawodników
niepełnoletnich biorących udział w zawodach i obozach),
- współzawodnictwo w sporcie kwalifikowanym na zasadach oraz w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
- nieodpłatne udostępnienie i przetwarzanie wizerunku do zdjęć, filmów i materiałów reklamowych
promujących działalność Klubu w sposób nienaruszający prywatności i godności.
28. Zmian w regulaminie dokonuje Zarząd Klubu stosownymi uchwałami.
29. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Klubu i u osób prowadzących zajęcia (wersja
papierowa) oraz na stronie internetowej www.ukshuragan.pl

Sosnowiec dnia 01.09.2020 r.

Zarząd UKS Huragan Sosnowiec

