
REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU ŻEGLARSKIM 

realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY USTKA 

 

Centrum Sportów Wodnych OPTY prowadzi zajęcia żeglarskie, o następującym charakterze: 

a) teoretyczne 

b) praktyczne 

c) ogólnorozwojowe 

d) prace bosmańskie 
 

I. Rodzic członka klubu lub jego inny przedstawiciel ustawowy zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa 

dziecka w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć. 

 

II. Członek klubu lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłaty na 

cele statutowe, która wynosi: 110  zł miesięcznie. Kwota ta zawiera składkę członkowską w wysokości 10 zł. 

 

III. Członkowie Klubu przyjmują do wiadomości warunki szczegółowe: 

 

1) Uczestnikiem zajęć, zwanym dalej zawodnikiem, może być tylko członek CSW OPTY Ustka mający 

uregulowane składki członkowskie oraz opłaty szkoleniowa. 

2) Zawodnik winien posiadać aktualne badania stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu 

żeglarskiego, wydane przez lekarza medycyny sportowej – dostarczone w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć. 

3) Opłata na cele statutowe, o której mowa w pkt II wnoszona będzie co miesiąc. Wpłaty należy dokonywać do    

10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podany na stronie internetowej. Opóźnienie będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

4) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżania lub zwolnienia z w/w, opłaty niezależnie od 

przyczyny. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia pisemnego wniosku do Zarządu. 

5) Zawodnik, wyznaczony przez trenera, może ubiegać o licencję sportową. Koszty uzyskania licencji oraz 

obowiązkowego ubezpieczenia pokrywają rodzice/opiekunowie. 

6) Zawodnik, który systematycznie reprezentuje Klub na regatach może ubiegać się o dofinansowanie do 

zgrupowań sportowych i starać się o stypendium sportowe/nagrodę na wniosek Zarządu Klubu. 

7) Zawodnik reprezentujący CSW OPTY na zewnątrz ma obowiązek na każdych zawodach występować w 

przyjętym przez sekcję stroju klubowym oraz uczestniczyć w nim na każdym treningu. 

8) Wszystkie aktualne informacje takie jak: harmonogram treningów, terminarz regat oraz inne będą 

zamieszczane na stronie internetowej Klubu: www.optyustka.pl, mogą być podawane zawodnikom i ich 

rodzicom (opiekunom prawnym) drogą mailową, telefoniczną (sms), za pośrednictwem grupy na portalu 

facebook „Centrum Sportów Wodnych Opty”. 

9) Zajęcia w sekcji żeglarskiej prowadzone są według planu szkoleniowego opracowanego przez trenera. 

10) W sekcji żeglarskiej zawodnicy trenują w grupach – podziału dokonuje trener sekcji na podstawie 

prezentowanego poziomu sportowego i osiąganych wyników (na regatach wewnętrznych, regionalnych i 

ogólnopolskich). 

11) Wszystkie decyzje dot. przejścia zawodnika z jednej grupy do drugiej podejmuje trener sekcji żeglarskiej. 

12) Zajęcia w sekcji prowadzone są przez trenerów i instruktorów zatrudnionych przez Klub, miejsce odbywania 

się zajęć: baza żeglarska CSW OPTY, ul. Westerplatte 19B lub inne miejsce wskazane przez Zarząd Klubu. 

13) Zawodnik (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany zgłaszać trenerowi każdą dłuższą nieobecność na 

zajęciach lub rezygnację z zajęć, urazy, kontuzję czy niedyspozycję. 

14) Za przebieg zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo na zajęciach odpowiedzialny jest trener lub instruktor 

prowadzący zajęcia. 

15) Zawodnik jest zobowiązany podczas zajęć wykonywać wszystkie polecenia trenera/instruktora 

zatrudnionego przez Zarząd. 



16) Zawodnik o określonej godzinie zgłasza się u trenera/instruktora na zajęcia i aktywnie uczestniczy w 

przygotowaniu sprzętu żeglarskiego do zajęć. Ubrany jest w strój odpowiedni do warunków atmosferycznych i 

charakteru zajęć. 

17) Podczas zajęć zawodnik korzysta ze sprzętu żeglarskiego CSW OPTY, zobowiązany jest  do dbałości o ten 

sprzęt, uporządkowanie go i zabezpieczenie po zakończeniu zajęć. 

18) Niesubordynacja, brak dyscypliny lub stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa 

nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może skutkować: nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w 

zajęciach, przesunięciem do słabszej grupy lub usunięciem z Klubu. Trener lub instruktor uprawniony jest do 

nakazanie rodzicom (opiekunom) niezwłoczne odebranie dziecka.  

19) Trener/instruktor zatrudniony przez Zarząd, po konsultacji, ma prawo wnioskować o wyróżnienie lub 

dyscyplinarne usunięcie zawodnika z klubu. Zawodnik usunięty dyscyplinarnie ma obowiązek rozliczenia się ze 

sprzętu otrzymanego na czas treningu, jak również dokonać opłaty za miesiąc, w którym został usunięty z sekcji. 

 

Uczestnictwo zawodnika w treningach oznacza akceptację powyższego regulaminu. Wszystkie zmiany 

Regulaminu będą zachodzić po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu. 

Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej trenera i Zarządu Klubu. 
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