Regulamin wewnętrzny Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego, określający zasady
członkostwa w klubie, uczestnictwa w zajęciach treningowych i zawodach sportowych w
sezonie 2017/2018.
§ 1.
1. Każdy, kto chce zostać zawodnikiem Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego zobowiązany
jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i złożyć deklarację, której wzór
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Osoby niepełnoletnie, które chcą uprawiać tenis stołowy w Lubońskim Klubie Tenisa
Stołowego, zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
3. W okresie od 1 września roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego zawodnik opłaca
składkę członkowską w wysokości 100 zł miesięcznie płatną do 10-go dnia miesiąca za
bieżący miesiąc. W przypadku, kiedy dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w
Luboniu i uczęszcza tylko na treningi organizowane przez LKTS w sali Szkoły
Podstawowej nr. 1, to wysokość składki dla tych zawodników zostaje obniżona o 50%.
Osoby, które zaczynają treningi w LKTS (grupy naborowe) za pierwszy miesiąc opłacają
składkę członkowską w wysokości 120 zł., dodatkowo otrzymują koszulkę klubową.
Zwolnieni z opłat członkowskich są zawodnicy licencjonowani LKTS Luboń, którzy
występują w podstawowym składzie pierwszych drużyny (dotyczy to tylko zawodników,
którzy są w wieku młodzieżowca i starsi).
4. W przypadku, kiedy członkami klubu jest rodzeństwo, to wysokość składki dla tych
zawodników zostaje obniżona o 25%.
5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia zawodnika z opłaty składki.
6. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zawodnika Zarząd Klubu może na jego wniosek
zwolnić go z opłaty składki. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach netto
przypadających na 1 członka rodziny za ostatnie 3 miesiące.
7. Zarząd może na wniosek trenera zwolnić z opłacania składki tych zawodników, którzy
zdaniem trenera biorą aktywny udział w zajęciach treningowych przyczyniając się do
podnoszenia poziomu gry innych zawodników.
8. Szczególnie premiowane będą osiągnięcia zawodniczek i zawodników LKTS na arenie
ogólnopolskiej, każdy awans na Grand Prix Polski lub Mistrzostwa Polski będzie
nagradzany bonusem w wysokości 100 zł. (rozliczany w sprzęcie, ubraniach do gry w tenisa
stołowego)
9. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zawodników uczestniczących w zajęciach
treningowych i zawodach sportowych bez względu na to, czy zawodnik posiada ważną
licencję w bieżącym sezonie rozgrywek.
§ 2.
1. Zawodnik Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego swoim zachowaniem ma obowiązek
godnie reprezentować swój klub i dbać o jego dobry wizerunek.
2. Zawodnicy Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego zobowiązani są do prowadzenia
sportowego trybu życia.
3. Spożywanie przez zawodników alkoholu, palenie tytoniu i zażywanie narkotyków będzie
traktowane, jako złamanie obowiązku określonego w § 2 pkt.2
4. Wszyscy zawodnicy Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego posiadający licencje Polskiego
Związku Tenisa Stołowego mają bezwzględny obowiązek posiadania karty zdrowia z
aktualnym wpisem potwierdzającym zdolność zawodnika do uprawiania tenisa stołowego
wystawionym na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Posiadanie aktualnej karty zdrowia wydanej przez lekarza sportowego, jest warunkiem
koniecznym do uczestniczenia w zajęciach treningowych i zawodach sportowych.
6. W przypadku dzieci nowo wstępujących istnieje możliwość trenowania bez karty zdrowia

pod warunkiem, że rodzic oświadczy, zgodnie z aktualną wiedzą o stanie zdrowia dziecka, o
braku przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach (załącznik nr 2).
7. Jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne (np. omdlenia, duszności, problemy z sercem itp.),
musi bezwzględnie uzyskać zdolność od lekarza medycyny sportu. Do tego czasu nie może
brać udziału w zajęciach, nawet jeśli rodzic podpisze oświadczenie (załącznik nr2)
8. Każdy zawodnik LKTS Luboń, zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w
zadeklarowanych wcześniej treningach.
9. Obecności na treningach będą każdorazowo notowane w dzienniku trenerskim.
10. W przypadku nagłego braku możliwości wzięcia udziału w treningu należny niezwłocznie
(najpóźniej w tym samym dniu) zgłosić to trenerowi lub asystentowi trenera.
11. Usprawiedliwiania u trenera nieobecności na zajęciach (z 24 godz. wyprzedzeniem).
12. Każdy zawodnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby w zespole panowała dobra,
koleżeńska atmosfera, a wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w
obecności zespołu.
13. Stosowania się do instrukcji korzystania z pomieszczeń należących do obiektów, na których
odbywają się zajęcia.
§ 3.
1. Przebieg zajęć treningowych planuje i organizuje trener.
2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w treningu zobowiązani są do pilnego wykonywania
poleceń trenera i wykonywania wszystkich zadanych przez trenera ćwiczeń.
3. Trener ma prawo wykluczyć zawodnika z zajęć (usunąć z treningu) w przypadku:
• Nie stosowania się do poleceń,
• Braku zaangażowania w pracy na zajęciach,
• Stwarzania zagrożenia dla innych zawodników i trenera,
• Stwarzania zagrożenia dla samego siebie,
• Zakłócanie pracy drużyny na zajęciach.
4. Niepełnoletni zawodnik wykluczony z zajęć może opuścić trening tylko pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego, lub w razie jego nieobecności pozostać pod opieką trenera.
5. W przypadku uporczywego łamania przez zawodnika dyscypliny i nie wykonywania
poleceń, trener ma prawo odsunąć go od zajęć i zgłosić do Zarządu Klubu wniosek o
zawieszenie klubowego członkostwa zawodnika.
§ 4.
1. Zawodnicy Klubu mają obowiązek czynnego brania udziału w zawodach i meczach
organizowanych przez Polski i Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego oraz w akcjach
promocyjnych i imprezach organizowanych przez Klub.
2. Zaangażowanie w treningach i frekwencja będą brane pod uwagę przy powoływaniu
zawodnika do składu drużyny na mecze ligowe i sparingowe.
3. O ostatecznym składzie drużyny wystawianym na dany mecz decyduje trener, a jego decyzja
jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
4. Zawodnik ma obowiązek stawiania się na każdych zawodach w przypadku powołania go do
składu drużyny.
§ 5.
•
•
•

1. Zawodnik traci prawo członkostwa w następujących przypadkach:
złożenia pisemnej rezygnacji
zaleganie w opłacie składki członkowskiej ponad 2 miesiące,
zawieszenia w prawach członka przez Zarząd Klubu.

2. Zawodnik, który stracił prawo członkostwa zobowiązany jest do niezwłocznego rozliczenia
się z otrzymanego sprzętu i strojów klubowych.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

………..……………………………………
(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………………… deklaruję
chęć zostania zawodnikiem, Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia klubowego regulaminu* określającego zasady członkowstwa w
klubie, uczestnictwa w zajęciach treningowych i zawodach sportowych. Jednocześnie zobowiązuje się do aktywnego
uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.

….………………………………………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

(podpis rodziców/opiekunów)**

Dane Osobowe

1.

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….....….

2.

Data urodzenia

…………………………………………………………………....

3.

Nr PESEL

……………………………………………………………………..

4.

Miejsce zamieszkania

……………………………………………………………………...

5.

Nr telefonu

.……………………………………………………………………..

6.

Adres e-mail

………………………………………………………………………

*Treść regulaminu zamieszczono na WWW.lkts.pl
**Dotyczy zawodników niepełnoletnich

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH
Z ELEMENTAMI TENISA STOŁOWEGO
LKTS LUVENA Luboń
1. Dane osobowe zawodnika
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..

2. Oświadczenie
1.

Według mojej aktualnej wiedzy dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
zajęciach ogólnorozwojowych z elementami tenisa stołowego.

2.

Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki w ogólnorozwojowych zajęciach z elementami tenisa
stołowego.

3.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych powyżej.

Data………………………

………………………………………………………………………
czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych

