Regulamin uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych dla członków
Miejskiego Zjednoczonego Klubu Sportowego Hel

§1.
Zasady ogólne
1. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych
i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub
pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik/członek zwyczajny rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu
Deklaracji MZKS HEL.
3. Zawodnik/członek zwyczajny, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest
do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Każdy zawodnik/członek zwyczajny, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako
reprezentant MZKS HEL, zobowiązuje się być obecnym w zawodach.
§2.
Organizacja zajęć
1. MZKS HEL prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 15-ego roku życia.
2. MZKS HEL organizuje treningi przy pomocy osób trzecich, na co rodzic/prawny opiekun
wyraża zgodę.
3. MZKS HEL zobowiązuje się do organizacji treningów, gier i zabaw sportowych zgodnie
z harmonogramem zajęć w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej lub Miejskiej Sali
Gimnastycznej w Helu.
4. MZKS HEL zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności
zawiera umowy z osobami trzecimi lub przy nawiązaniu współpracy z Zespołem Zakładów
Obsługi Miasta w Helu.

5. Wypadek losowy uniemożliwiający przeprowadzenie zajęć, w tym w szczególności siła
wyższa, niedostępność obiektów sportowych oraz boiska miejskiego z przyczyn
niezależnych od MZKS HEL, mogą doprowadzić do odwołania zajęć. O powyższym trener,
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pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook MZKS Hel, SMS-em, drogą mailową
lub przez publikacje w internecie na stronie miasta http://www.gohel.pl/strona-2strefa_mieszkanca.html i tablicach ogłoszeń w obiektach sportowych najpóźniej na 3 godziny
przed zaplanowanym treningiem. W miarę możliwości i dostępności hali zajęcia będą
odrabiane w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
6. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem dostępnym na stronie:
http://www.gohel.pl/strona-1720-harmonogram_zajec_mhs_w.html
http://www.gohel.pl/strona-2805-miejska_sala_gimnastyczna.html
7. Prowadzący zajęcia – MZKS HEL nie ponosi winy za wszelkie urazy fizyczne, jakie
w czasie prowadzenia zajęć doznali korzystający z zajęć. Rodzic ma obowiązek ubezpieczyć
dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Prowadzący nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży oraz ewentualnej
kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni w czasie trwania zajęć. Każdy
z uczestników zajęć ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektów sportowych
i stosować się do nich.
9. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się w hali sportowej wstęp na arenę możliwy jest
w obecności prowadzącego zajęcia lub rodzica. Każdorazowe wyjście z hali w trakcie zajęć
musi być zgłoszone prowadzącemu.
10. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na otwartym terenie wszelkich instrukcji udziela
prowadzący. Uczestnicy nie mogą samowolnie oddalać się z miejsca zajęć.
§3.
Składki członkowskie
1. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalona jest przez Zarząd klubu. Chęć
uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach oparta jest na złożeniu przez rodzica/opiekuna
prawnego Deklaracji dostępnej w siedzibie klubu. Opłata za treningi zorganizowane
ustalona jest zgodnie z cennikiem hali i dostępna jest na stronie:
http://www.gohel.pl/strona-2195-cennik_2018.html
http://www.gohel.pl/strona-2833-cennik_2018.html

2. Składka członkowska płatna jest za cały rok z góry do dnia, w którym upływa data
ważności legitymacji.
3. MZKS Hel może dowolnie modyfikować zasady naliczania opłat za uczestnictwo
w zajęciach zorganizowanych w tym zwolnić z opłaty całkowicie lub ją zredukować ze
względu np. na długotrwałą chorobę Podopiecznego lub nieobecności spowodowanej
czynnikami niezależnymi od rodzica/opiekuna prawnego jedynie po wcześniejszej
konsultacji z koordynatorem ds. sportu. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest
dokonywać terminowo płatności (karnet) do 10 dnia każdego miesiąca. Po tym okresie
można opłacić jedynie bilet jednorazowy zgodny z cennikiem hali. Brak dokonania
jakiejkolwiek opłaty skutkuje skreśleniem dziecka/członka zwyczajnego z listy uczestników
zajęć i brakiem możliwości uczestnictwa w kolejnych miesiącach.
4. W przypadku nieobecności zawodnika/członka zwyczajnego klubu z uwagi na stan jego
zdrowia przez okres dłuższy niż miesiąc rodzice/opiekun prawny zobowiązany jest
przedstawić ksero zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem o zawieszenie płatności za
uczestnictwo z zajęciach - załącznik nr 1. Rodzic zobowiązany jest do uregulowania
zaległych zobowiązań finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd
klubu płatność zostanie zawieszona na czas trwania choroby.
5. W przypadku rezygnacji zawodnika/członka zwyczajnego klubu z uczestnictwa
w zajęciach zorganizowanych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć wniosek –
załącznik nr 2, po uregulowaniu zaległych zobowiązań finansowych.
6. W czasie dyskwalifikacji czasowej zawodnika/członka zwyczajnego po zastosowaniu kary
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w czasie trwania kary uregulować zaległe
miesięczne zobowiązania finansowe zgodne z cennikiem hali. W razie nieuregulowania
zaległości zawodnik/członek zwyczajny klubu zostanie zawieszony w prawach członka
klubu wynikającej z treści § 18 statutu z dn. 18.09.2015 r.
§4.
Rodzaje nagród oraz kar dyscyplinarnych
1. MZKS HEL może wynagrodzić zawodnika, w szczególności poprzez:
1.1. pochwałę,
1.2. dyplom uznania,
1.3. nagrodę rzeczową,
2. MZKS HEL może ukarać zawodnika poprzez zastosowanie następujących kar

dyscyplinarnych:
2.1. upomnienie,
2.2. nagana,
2.3. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
2.4. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,

§5.
Postanowienia końcowe
1. MZKS Hel zastrzega sobie zmiany w regulaminie o czym rodzic/opiekun prawny zostanie
poinformowany przez serwis społecznościowy Facebook MZKS Hel, SMS-em, drogą
mailową lub przez publikacje w internecie na stronie miasta i tablicach ogłoszeń
w obiektach sportowych.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być́
podstawą do skreślenia z listy członków klubu MZKS Hel.
3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo
i obowiązek rozstrzygać Zarząd klubu w porozumieniu z koordynatorem ds. sportu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

