Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”
ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
tel.: +48 537 747 189, iskrakonin.pl, e-mail: klub@iskrakonin.pl
NIP: 665-29-85-806 REGON: 301926902

Regulamin Klubu KTP „Iskra”
1. Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Członkowskiej w postaci formularza na stronie iskrakonin.pl
2. Celami działalności Klubu są:: promocja pływania i pozyskanie talentów sportowych poprzez stworzenie możliwości nabycia
umiejętności i doskonalenia pływania, rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi, propagowanie zasad i zwiększenie
bezpieczeństwa przebywania nad akwenami, wspólnej zabawy, stymulowanie rozwoju fizycznego i kształtowanie umiejętności
społecznych wśród dzieci, organizacja systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej w spocie pływackim,
uczestniczenie i organizowanie zawodów pływackich.
3. Do Klubu przyjmowane są osoby chcące czynnie uczestniczyć w życiu i działalności Klubu.
4. Szczególną sferą działalnością Klubu jest prowadzenie systematycznych zajęć z nauki pływania, doskonalenia pływania
i sportowego treningu pływackiego dla dzieci i młodzieży.
5. Zajęcia sportowe odbywają się według planów szkoleniowych opracowanych przez Trenerów \ Instruktorów Klubu.
6. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów
odpowiadają Trenerzy / Instruktorzy Klubu.
7. Członkowie Klubu uczestniczący w zajęciach treningowych zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń Trenera /
Instruktora i przestrzegania regulaminów porządkowych funkcjonujących w obiektach sportowych, na których odbywają się te
zajęcia. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć wynikłe z nie wykonywanie poleceń i nieprzestrzegania
regulaminów odpowiada Członek Klubu, który ponosi ew. koszty szkód (lub rodzice w przypadku nieletnich).
8. Do podstawowych obowiązków zawodnika członka Klubu należy:
• uczestniczenie w co najmniej 2 treningach w tygodniu
• posiadanie aktualnych badań lekarskich i licencji zawodniczej PZP
• udział w zawodach wyznaczonych przez trenera
• wnoszenie terminowo składek członkowskich
9. Składka członkowska jest niepodzielna, uiszczana z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc płatna na konto
Klubu - tytuł wpłaty powinien być zgodny z wymogami podanymi na stronie. Wysokości składek zamieszczone są na stronie
internetowej iskrakonin.pl
10. Dla grup dziecięcych i młodzieżowych, pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim
uzgodnieniu z Trenerem czy jest taka możliwość.
11. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość obniżenia składki na następujących zasadach:
• do biura klubu należy przesłać mailem wniosek z załączonym skanem zaświadczenia lekarskiego,
• obniżenie składki będzie naliczane wg tabeli: (kwota obniżenia składki będzie zaokrąglana w dół do pełnych złotych)
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• niezależnie od powyższego najniższa obowiązująca składka wynosi 10zł miesięcznie, natomiast dla zawodników grup
sportowych najniższą składkę miesięczną stanowi kwota 50zł.
Treningi nie będą odbywać się w dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych i
okolicznościowych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji - harmonogram zajęć podany jest na stronie internetowej klubu.
Trenerzy / instruktorzy prowadzą dziennik obecności.
Do udziału w zawodach typuje Trener / Instruktor biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
• aktualne badania lekarskie,
• systematycznie uczęszcza na zajęcia,
• osiągane wyniki,
• nie zaleganie z opłatami składek,
• godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulaminów.
Do udziału w zawodach rangi Mistrzostwa Polski typuje Trener, a zatwierdza Rada Szkolenia.
Rezygnacja z Członkostwa w Klubie wymaga poinformowania o tym Klubu drogą mailową lub pisemnie.
Zarząd Iskra Konin
obowiązuje od września 2017r.

