REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO "YETI" — sezon 2018/2019
§1
Klub Sportowy "YETI" działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut.
§2
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Klub reprezentowany jest przez Zarząd
Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego
przez Walne Zebranie.
§3
Celem działalności Klubu jest szkolenie w narciarstwie zjazdowym, dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym, na wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć
sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
§4
Warunkami przynależności do Klubu są: - złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich
umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne
uczestnictwo w zajęciach
szkoleniowych - zezwolenie rodziców (opiekunów) - zaświadczenie lekarskie zezwalające
uprawiać narciarstwo (dot. członków startujących w zawodach – Liga, MPP, Fis). - opłacenie
składek członkowskich - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - bezwzględne posłuszeństwo
instruktorom i opiekunom - kultura osobista i zdyscyplinowanie - przestrzeganie niniejszego
regulaminu
§5
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją
systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o
charakterze ogólnorozwojowym.
§6
Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi ogólnorozwojowe w salach sportowych
oraz na wolnym powietrzu, wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne
(narciarskie), obozy (narciarskie, rowerowe, żeglarskie, rekreacyjno-sportowe, windsurfingowe).
Każdy z członków jest zobowiązany do: uczestnictwa przynajmniej raz w tygodniu w treningach,
udziału przynajmniej w jednym obozie zimowym i jednym letnim, udziału w sobotnich
wyjazdach narciarskich, udziału w sprawdzianach sprawnościowych oraz startach w zawodach
Klubowych.

§7
Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać własny sprzęt i ubiór narciarski. Pod rygorem
niedopuszczenia do zajęć narciarskich, sprzęt ten i ubiór winny spełnia następujące warunki:
- wiązania zapewniające bezpieczeństwo jazdy - narty o odpowiedniej długości w zależności od
wieku i umiejętności, każdorazowo przygotowane do zajęć, to znaczy z gładkimi,
nasmarowanymi ślizgami i ostrymi, równymi krawędziami - obowiązuje jazda w kasku - ciepłe,
wygodne buty narciarskie (wieloklamrowe) z kompletem klamer - ubiór zapewniający komfort i
bezpieczeństwo przebywania na śniegu Kadra klubu zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie
doboru sprzętu, kompletowania (pośrednictwo w wymianie)

§8
Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe (narciarskie) odbywają się na koszt uczestników. Koszty te
obejmują: ubezpieczenie, przejazd, wyciągi, noclegi i wyżywienie (w przypadku obozów), koszty
obsługi instruktorskiej. Zajęcia ogólnorozwojowe są opłacone w ramach składek członkowskich,
lecz Klub nie zapewnia ubezpieczenia ćwiczących
§9
Na obowiązkowe opłaty składają się:
składki członkowskie - 700 zł/rok za 1-sze dziecko (płatne jednorazowo, lub 2 x 380 zł,
płatne w 2 ratach) - 600 zł/rok za 2-gie dziecko (płatne jednorazowo, lub 2 x 330 zł,
płatne w 2 ratach) - 0 zł za kolejne dzieci
Terminy wpłat: do 15.10.2018 r. I-sza rata do 15.01.2019 r. II-ga rata
Wpisowe za pierwszy rok przynależności do Klubu: 150,- (jednorazowo płatne do
15.10.2018 r.)
Zaliczka na obóz (Międzyświąteczny, Styczniowy), (płatne do 31 października ’18)
Zaliczka na obóz - ferie (Włochy) I i II turnus, (płatne do 15 listopada ’18)
Wykupienie abonamentu na wyjazdy jednodniowe (przejazd autokarem + instruktor,
bez opłaty za wyciągi narciarskie).
5 wyjazdów 400 PLN,
3 wyjazdy 280 PLN,
1 wyjazd 100 PLN,
W chwili rezygnacji z obozu lub wyjazdu, zaliczki przechodzą na konto Klubu.
§10
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.

