REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „CARBO-GLIWICE”
ART. 1
DEFINICJE POJĘĆ
1. „ORGANIZATOR” - Stowarzyszenie „Klub Sportowy Carbo Gliwice” z siedzibą w Gliwicach ul. Lekarska 5, NIP: 6310212389;
KRS: 000000145; w skrócie K.S. „Carbo-Gliwice””.
2. „STRONY” - Stowarzyszenie K.S. „Carbo-Gliwice”, rodzice i opiekunowie prawni zawodników, pełnoletni zawodnicy
posiadający zdolność do czynności prawnych.
3. „ZAWODNIK” - dziecko i młodzież, którego rodzic lub opiekun prawny złożył deklarację chęci udziału w organizowanych
przez K.S. „Carbo-Gliwice” zajęciach.
4. „OPIEKUN” - rodzic lub opiekun prawny Zawodnika
5. „DEKLARACJA UCZESTNIKA” - dokument złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzający uczestnictwo
Zawodnika w zajęciach organizowanych przez K.S. „Carbo-Gliwice”
6. „DEKLARACJA CZŁONKOWSKA” - dokument potwierdzający przynależność do KS „Carbo-Gliwice” wraz z wszystkimi
prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia.
7. „SKŁADKA MIESIĘCZNA” - obowiązkowa opłata za udział Zawodnika w zajęciach organizowanych przez K.S. „CarboGliwice”

ART. 2
ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres działalności K. S. „Carbo-Gliwice”.
2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron.
3. Przystąpienie do K. S. „Carbo-Gliwice” odbywa się na podstawie złożonej Deklaracji Członkowskiej oraz Deklaracji
Uczestnika i oznacza akceptację Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia K.S. „Carbo-Gliwice”.
4. Zawodników i Opiekunów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu jak również regulaminów obiektów sportowych,
na których prowadzone są zajęcia sportowe.

ART. 3
MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć sportowych jest K. S. „Carbo-Gliwice”.
2. Zajęcia piłkarskie organizowane przez K. S. „Carbo-Gliwice” odbywają się wg. Harmonogramu 2 lub 3 razy w tygodniu,
w zależności od wieku Zawodników, pory roku i możliwości wykorzystania hal i boisk w ściśle określonych miejscach dla
każdej z grup.
3. Szczegółowy harmonogram zajęć piłkarskich jest dostępny u trenerów grup.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie, a w szczególności ze względu na porę roku.

ART. 4
OBOWIĄZKI W K. S. „CARBO-GLIWICE”
1. K. S. „Carbo-Gliwice” zobowiązuje się do:
• - zapewnienia bazy treningowej, sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry Trenerskiej dla Zawodników.
• - ubezpieczenia Zawodników.
• - szkolenia w oparciu o przyjęte programy szkolenia.
2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć piłkarskich z określoną w niniejszym „Regulaminie” częstotliwością
oraz z należytą starannością.
3. Organizator we własnym zakresie zapewnia organizację zajęć, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi–
trenerami, pomocnikami trenerów i pozostałą kadrą dydaktyczną oraz właścicielami obiektów sportowych.
4. Na czas trwania treningów, meczów i turniejów Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanych oraz uprawnionych
doprowadzenia zajęć trenerów.

5. Organizator odpowiada za zapewnienie obiektów sportowych spełniających odpowiednie warunki techniczne do
prowadzenia zajęć sportowych oraz meczów.
6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.
7. Wypadek losowy oraz siła wyższa mogą być przyczyną odwołania zajęć. O takim fakcie Opiekun zostanie powiadomiony
(SMS, telefon, Facebook, strona internetowa) najpóźniej 3 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.

ART. 5
OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Opiekunowie zobowiązani są do złożenia Deklaracji Uczestnika uprawniającej Zawodnika do udziału w zajęciach
prowadzonych przez Organizatora.
2. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze piłkarskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą Opiekunowie.
3. Podczas trwania zajęć sportowych oraz meczów Opiekunowie przebywają na trybunach obiektów sportowych i nie
powinni kontaktować się z dzieckiem. Swoje uwagi czy też spostrzeżenia mogą zgłaszać trenerowi po zakończeniu zajęć
sportowych.
4. Sugerowane jest pozostawienie Zawodników na czas zajęć pod wyłączną opieką trenera. Wpłynie to pozytywnie na
koncentrację Zawodników oraz efektywność prowadzonych zajęć.
5. Na zajęciach oraz meczach jedyną osobą upoważnioną do udzielania wskazówek Zawodnikom jest trener.
6. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu KS „Carbo-Gliwice, regulaminów obiektów sportowych
oraz biorą na siebie pełną odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez swoje dzieci.
7. Opiekunowie zobowiązują się do dostarczania w określonym czasie (co 6miesięcy) aktualnych badań lekarskich
dopuszczających Zawodnika do uprawiania sportu.
8. Opiekunowie są w pełni odpowiedzialni za stan zdrowia swojego dziecka.
9. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich Zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w zajęciach oraz meczach.
10. We wszystkich zajęciach sportowych mogą uczestniczyć tylko zdrowi Zawodnicy. O uczestnictwie Zawodnika w zajęciach
sportowych decyduje jego Opiekun.
11. Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia Zawodnikowi opieki zarówno przed zajęciami prowadzonymi przez
Organizatora jak i również bezpośrednio po ich zakończeniu. Sugerowane jest przybycie na zajęcia, co najmniej 10 minut
przed ich rozpoczęciem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko ewentualnej kontuzji.
12. Za odpowiedni ubiór Zawodnika na czas zajęć sportowych oraz meczów adekwatny do warunków atmosferycznych
odpowiadają Opiekunowie.
13. Opiekunowie zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania składek miesięcznych.

ART. 6
OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
1. Zawodnik K.S. „Carbo-Gliwice” zobowiązuje się do:
• - godnego reprezentowania barw klubowych w trakcie treningów, zawodów sportowych oraz w życiu codziennym.
• - być sumiennym, punktualnym i zdyscyplinowanym.
• - wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
• - pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego.
• - dbać o porządek na boisku, hali oraz w szatniach.
• - zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie trenerowi.
• - prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.
• 2. Każdy Zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, jako reprezentant KS CARBO GLIWICE zobowiązuje się
być obecnym na tych zawodach.
• 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane jest, jako złamanie
Regulaminu.
• 4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy powinny zostać bezzwłocznie
zgłoszone trenerowi.
• 5. Podstawą do gry Zawodnika w meczach jest prezentowany poziom sportowy, regularna oraz punktualna obecność,
a także zaangażowanie w treningach.
• 6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony Zawodnikowi na okres, w którym trenuje lub reprezentuje klub w turniejach

i rozgrywkach.
• 7. Każdy Zawodnik i jego opiekun zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego
zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
• 8. Po zakończeniu gry Zawodnika, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł
całkowity koszt zakupu i/lub został przekazany na własność zawodnikowi.

ART. 7
OPŁATY
1. Składka miesięczna za udział w zajęciach określona jest przez zarząd K.S. „Carbo-Gliwice” i płatna jest przez 11 miesięcy w
roku. Miesiąc lipiec jest miesiącem wolnym od składek.
2. Termin jej zapłaty ustala się na 10 dnia danego miesiąca. Wpłata na rachunek bankowy : ING BANK ŚLĄSKI: 10 1050 1285
1000 0002 0211 3650
3. W tytule przelewu należy koniecznie podać: IMIĘ I NAZWISKO „Zawodnika”, ROCZNIK oraz miesiąc za, który wpłata jest
dokonywana.
4. W przypadku uczestnictwa w zajęciach 2 lub więcej dzieci tego samego Opiekuna składka miesięczna będzie zmniejszona
za każde dziecko w pozostałych grupach.
5. Zwolnienie z opłat za zajęcia możliwe jest:
• - w przypadku kontuzji zawodnika podczas zajęć w K.S. „Carbo-Gliwice”
• - w przypadku braku możliwości uczestnictwa zawodnika w zajęciach
• - z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych trwających dłużej niż 30 dni.
6. Zwolnienie z opłat następuje na podstawie przekazania informacji trenerowi o wystąpieniu w/w sytuacji przez Rodzica
i Opiekuna prawnego zawodnika najpóźniej do 7 dni od jego wystąpienia.
7. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu z tytułu niepłacenia składek, zawodnik może być w pierwszej kolejności
odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie
uregulowana Zarząd Klubu po upływie 6 miesięcy od powstania zaległości podejmie decyzję o wykreśleniu zawodnika z listy
zawodników K.S. „Carbo-Gliwice”, a jego Opiekuna z listy Członków Stowarzyszenia.
8. Pojedyncze nieobecności zawodnika na zajęciach nie upoważniają do pomniejszania żadnej ze składek.
9. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach
treningowych i zawodach (ulgę orzeka Zarząd K.S. „Carbo-Gliwice” na podstawie pisemnej prośby opiekunów prawnych
zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera).

ART. 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału Zawodnika w zajęciach z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po
wcześniejszym uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Organizatora. Rezygnacja powinna zostać złożona pisemnie w
siedzibie Organizatora.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze
Stowarzyszenia K.S. „Carbo-Gliwice”
3. Organem odwoławczym w stosunku do decyzji trenera jest Prezes K.S. „Carbo-Gliwice”.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Zawodnika w trakcie, przed i po zajęciach prowadzonych przez K.S. „CarboGliwice”.
5. O wszelkich zmianach w Regulaminie, Zarząd K.S. „Carbo-Gliwice” będzie informował każdorazowo Opiekunów
Zawodników poprzez jego publikację na stronie www.carbo.gliwice.pl oraz na stronie Facebooka. Od momentu publikacji
każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo nie zgodzić się z jego treścią i złożyć wniosek o zmianę z uzasadnieniem w formie
pisemnej do Zarządu listownie lub na e-mail "carbo.gliwice@onet.eu". Jeżeli w terminie 14 dni od publikacji nie wpłynie
żaden wniosek Regulamin uznaje się za obowiązujący.
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

..................…......................................…..........……………
Prezes Stowarzyszenia K.S. „Carbo-Gliwice”

................................…....………………..
Rodzic/ opiekun prawny

