
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2019 

Zarządu Towarzystwa Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie 

z dnia 14.08.2019 r 

Regulamin 

Towarzystwa Lekkoatletycznego Athletics Jastrzębie 

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Towarzystwo Lekkoatletyczne 

Athletics Jastrzębie, zwanego dalej „Klubem”. 

Regulamin określa szczegółowo: 

– zasady przyjęcia do Klubu i rezygnacji z członkostwa 

– prawa i obowiązki zawodników i trenerów 

– zasady uczestnictwa w treningach 

– zasady zgłaszania i uczestnictwo w zawodach 

– zasady przejścia do innego klubu 

– nagrody, wyróżnienia, kary 

– inne sprawy organizacyjne 

§ 1 

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLUBU I REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA 

1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna. 

2. Członkami Klubu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione 

warunki:  

a) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji klubowej (w przypadku 

zawodnika nieletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego, deklaracja 

dostępna do pobrania na stronie www.tlathletics.pl), 

b) zapoznanie się zawodnika/osoby popisującej deklarację ze Statutem oraz 

Regulaminami Klubu i potwierdzenie tego faktu na deklaracji, 

c) wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej przez 

Zarząd Klubu (aktualne uchwały Zarządu w tej sprawie są dostępne na stronie 

internetowej Klubu). 

d) opłacanie składek członkowskich przelewem na konto Klubu,  



e) złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa                     

w zajęciach podpisane przez lekarza rodzinnego, a w przypadku osób 

uczestniczących na zawodach badań lekarskich ze zgodą odnotowaną                     

w Karcie Zdrowia Sportowca.   

4. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje po złożeniu 

pisemnej rezygnacji najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

5. Wzór rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej Klubu 

www.tlathletics.pl lub u trenera. Pismo można przekazać trenerowi lub 

przesłać na adres Klubu drogą pocztową. 

6. W przypadku niedopełnienia wymogów określonego w ust.4 członek Klubu 

zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich                    

(zgodnie z aktualną uchwałą) do czasu złożenia pisemnej rezygnacji                  

z członkostwa).  

7. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana 

przez rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Zarząd nie przewiduje sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie. 

8. Zasady dotyczące wpisowego i składek członkowskich opisuje Regulamin 

Opłat Członkowskich, przyjęty Uchwałą Zarządu i opublikowany na stronie 

internetowej Klubu. 

§ 2 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW I TRENERÓW 

1. Członkowie Klubu zobowiązani są: 

• Godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę                 

w gronie zawodniczym i na zewnątrz klubu. 

• Z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, 

trenerów, pracowników i kolegów. 

• Dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny. 

• Podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach 

sportowych zasad i regulaminów. 

• Wypełniać polecenia trenerów w szczególności tych dotyczących 

kulturalnego zachowania się oraz rzetelnie i sumiennie realizować program 

treningów. 



• Swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy. 

• Brać udział w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera                             

i imprezach organizowanych przez Klub. 

• Na oficjalnych zawodach sportowych występować zawsze w strojach 

klubowych 

• Dbania o swoje zdrowie i regularne przeprowadzanie badań lekarskich. 

- informować na bieżąco trenera o problemach zdrowotnych                         

(min. kontuzjach) 

• Godne reprezentować barwy klubowe na zawodach sportowych, poprzez 

kulturalne zachowanie się i zaangażowanie w starty. 

• Zawodników obowiązuje ponadto zakaz spożywania napojów 

alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających                     

i dopingujących. 

2. Zawodnik ma prawo: 

• uczestniczyć w treningach organizowanych przez Klub i korzystać ze sprzętu 

klubowego, 

• korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z decyzją Zarządu 

Klubu oraz z przyznanych nagród pod warunkiem dopełnienia wszelkich 

zobowiązań względem Klubu i za pełnym, pisemnym poparciem ze strony 

trenera prowadzącego, 

• uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem dopełnienia 

wszelkich zobowiązań względem Klubu i przy braku sprzeciwu ze strony 

trenera prowadzącego, 

• uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych, 

• do poszanowania jego godności osobistej. 

3. Trenerzy Klubu zobowiązani są: 

• godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę                   

w gronie trenerskim i zawodniczym, 

• z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, 

pracowników, kolegów i zawodników. 

• dbać o mienie klubowe i sprzęt sportowy klubowy, 



• podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach 

sportowych zasad i regulaminów i zapoznania z nimi zawodników, 

• wypełniać zadania w szczególności te dotyczące: realizacji programów 

treningowych, obecności na treningach, prowadzenia bieżącej 

dokumentacji treningowej, kontroli procesu treningowego, 

• swoją postawą dawać przykład zawodnikom, co do zachowania                    

i sportowej postawy. 

• na oficjalnych zawodach sportowych występować zawsze w strojach 

klubowych  

• sumiennego wykonywania pracy i informowanie o nieobecnościach                     

z podaniem przyczyny, 

• propagowania sportowego trybu życia, 

• pełnienia funkcji wychowawcy podczas treningów, zawodów, obozów, 

zgrupowań, konsultacji i sprawdzianów, 

• opracowywania harmonogramu treningów, kalendarza startów, obozów, 

zgrupowań, konsultacji, sprawdzianów, badań do zatwierdzenia przez Zarząd 

Klubu, 

• organizowania wyjazdów na zawody, obozy, zgrupowania, konsultacji                   

i sprawdziany 

• prowadzenia dziennika treningowego i bieżącej kontroli procesu 

treningowego, 

4. Trener ma prawo: 

• otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę i poniesiony trud podczas 

trenowania i wychowania zawodników, 

• pracować w godnych warunkach, 

• uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach sportowych, 

• uzyskać pełną informację dotyczącą swoich zadań, oceny pracy, 

wynagrodzenia przez Zarząd 

• do poszanowania jego godności osobistej, 

• uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu                                     

i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu. 



•zgłoszenia osób które nie wywiązują się z niniejszego regulaminu Zarządowi 

Klubu w celu ewentualnego pozbawienia takowych osób członkostwa                           

w Klubie. 

§3 

ZASADY UCZESTNICTWA W TRENINGACH 

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie 

aktualnych badań lekarskich 

2. Ważne opłacone ubezpieczenie NNW 

2. Wniesienie składki klubowej na konto Klubu do 10 każdego miesiąca. 

3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 

internetowej Klubu.  

4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.  

5. Podczas treningu zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do: 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

• wykonywania poleceń wydanych przez trenera, 

• informowania trenera o problemach zdrowotnych 

• uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji 

treningu, 

• posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego. 

•podchodzenia do ćwiczeń ze starannością i zaangażowaniem. 

§4 

ZASADY ZGŁASZANIA I UCZESTNICTWO W ZAWODACH 

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener 

prowadzący daną grupę, na podstawie osiąganych rezultatów                                       

i zaangażowania w trakcie treningów. 

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany. 

3. Klub, w zależności od sytuacji finansowej, może ponieść w całości lub 

częściowo koszt opłaty startowej w następujących zawodach. 



4. Udział w zawodach o ogólnopolskim zasięgu (Mistrzostwa Polski) może być 

częściowo lub całkowicie  dofinansowywany przez Klub. 

5. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd w miarę możliwości 

finansowych Klubu. 

6. W przypadku nieobecności zgłoszonego zawodnika na zawodach Klub ma 

prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. Sytuacja taka może mieć 

miejsce, kiedy zawodnik zbyt późno poinformuje trenera o swojej 

nieobecności, listy startowe będą już zamknięte i nie będzie możliwości bez-

kosztowo wycofać danego zawodnika z zawodów. Wyjątek stanowi 

zwolnienie lekarskie. 

7. Wszelkie wymagane formalności (w tym opłaty startowe wnoszone przez 

Rodziców) związane z zawodami, zawodnik ma obowiązek uregulować                

w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego. 

8. W przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony                   

z udziału 

w zawodach. 

9. Zawodnik chcący wziąć udział w zewnętrznych akcjach i konsultacjach 

szkoleniowych musi skonsultować ten fakt z trenerem prowadzącym. 

§5 

ZASADY PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU 

1. Zawodnicy Klubu posiadający licencję zawodniczą PZLA podlegają 

przepisom Uchwały Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 15 

kwietnia 2006 r. – Regulamin  zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności 

klubowej przez zawodników PZLA 

2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do: 

a) złożenia rezygnacji z członkostwa w Klubie 

b) złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych, 

c) przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania 

zawodnika, 

d) zdania otrzymanego sprzętu sportowego do trenera prowadzącego, 

e) rozliczenia składek klubowych, 

f) uzyskania zgody Zarządu TL Athletics Jastrzębie na zmianę barw klubowych. 



 

 

 

§6 

NAGRODY I KARY 

1. W przypadku naruszenia ustalonych zasad trenerzy maja prawo wyciągnąć 

wobec zawodników następujące konsekwencje: 

• upomnienie 

• upomnienie na forum członków klubu, 

• nagana, 

• zawieszenie lub całkowite cofnięcie dofinansowania ze środków klubowych 

lub środków otrzymanych na szkolenie sportowe w klubie, 

- wykluczenie z Klubu; 

- pokrycie kosztów poniesionych przez Klub; 

2. Szczegółowe zasady dotyczące nagród i kar zawarte są w zał. 2 Regulamin 

Kar i Nagród zawodników TL Athletics Jastrzębie 

§7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

1. Administratorem danych wskazanych w deklaracji członkowskiej na 

przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Towarzystwo 

Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą                  

w:  44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14B, tel.: 505187233,  

adres e-mail: biuro@tlathletics.pl 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą pocztową na adres: 

Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

ul.Harcerska14B 

3. Dane osobowe członków klubu oraz ich rodziców/opiekunów prawych 

przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do 

klubu realizującego swoje zadania statutowe w interesie publicznym. 

4. Każdemu członkowi klubu przysługuje prawo dostępu do treści danych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia 

mailto:biuro@tlathletics.pl


danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych będzie skutkowała brakiem możliwości bycia członkiem klubu. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prowadzenia szkolenia                   

i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom.  

7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy 

prawa.  

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 3 

§8 

Każdy członek klubu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty, do 

rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka, w tym publikacji, pokazywania 

i wykorzystywania zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, 

głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie i w mediach 

oraz portalach społecznościowych, którą podpisuje na deklaracji 

członkowskiej. 

§11 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Osobą odpowiedzialna za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący 

daną grupę treningową. 

2.  Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb. 

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po 

zakończeniu zajęć treningowych. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

odebrać dziecko. W przeciwnym wypadku uznaje się, że rodzic/opiekun 

prawny wyraził zgodę na samodzielny powrót dziecka. 

4. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z Zarządem Klubu: 

• mail – biuro@tlathletics.pl 

• telefonicznie (telefony dostępne na stronie internetowej Klubu) 



5. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami jest zamieszczany na stronie 

internetowej Klub 

6. Terminarz zawodów można znaleźć na stronach odpowiednich związków 

sportowych oraz dostępny jest także u trenerów prowadzących. 

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 14.08.2019 r. 

8. Regulamin może zostać zmieniony w całości lub w części przez Zarząd 

Klubu na wniosek Trenera Koordynatora, Komisji Rewizyjnej, Walnego 

Zgromadzenia Członków (Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego). 

9. Niejasności i sytuacje sporne, które wynikną będą rozpatrywane przez 

Zarząd Klubu na bieżąco. 

 


