
 

REGULAMIN TORUŃSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

§ I  

ZASADY OGÓLNE 

1. Toruński Klub Żeglarski, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie 

żeglarstwa sportowego, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, 

rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.  

2. Celem szkolenia jest:  

2.1. rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – żeglarstwo, 

2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,  

2.3. nauka i doskonalenie umiejętności żeglarskich oraz rozwój zdolności ruchowych,  

2.4. stworzenie  warunków do wyczynowego uprawiania żeglarstwa dla zawodników 

szczególnie uzdolnionych.  

3. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności 

żeglarskich. 

4. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom lekarskim i testom umiejętności, które 

klasyfikują go do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych albo do 

zakończenia współpracy. 

5. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji zawodnika, zgoda rodziców lub 

opiekunów , oraz wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i Regulaminu 

opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników TKŻ Toruń. Zawodnik 

musi posiadać zaświadczenia od lekarza Sportowego o braku przeciwskazań do trenowania 

żeglarstwa.  

6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do 

celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w 

związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o 

zawodniku oraz jego osiągnięciach żeglarskich zdobytych w związku z działalnością 

prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu itp. 

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w 

pkt. 6 przez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.  



8. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 7, może nastąpić w każdym czasie poprzez 

podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje 

od daty otrzymania oświadczenia przez Klub i skutkuje zakończeniem współpracy. 

 

§ II 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA 

 1. Każdy zawodnik powinien się identyfikować z klubem TKŻ Toruń, przestrzegać niniejszy 

regulamin, a także STATUT KLUBU. Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, 

zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.  

2. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, pracowników 

Klubu oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.  

3. Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w treningach i zajęciach organizowanych 

przez klub. Obecność na poziomie poniżej 70 % będzie skutkowała brakiem powoływania do 

składu grupy wyjazdowej na regaty. Obecność na zajęciach na poziomie poniżej 50% skutkuje 

zakończeniem współpracy z zawodnikiem. 

4. Zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a 

także z zachowania.  

5. Na koniec każdego półrocza zawodnik lub rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać 

trenera z postępami w nauce.  

6. Brak postępów w nauce może być podstawą do czasowego zawieszenia w prawach 

zawodnika lub zakończenia współpracy z zawodnikiem. 

7. W przypadku zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz 

zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego 

obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody 

na transfer do innego klubu.  

8.  Zawodnicy mają zakaz spożywania używek. 

§ III 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH 

1. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i 

zawodach organizowanych przez Klub. Powinien aktywnie brać udział w zajęciach w celu 

podnoszenia swoich umiejętności sportowych. 

2. Udział w zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli 

zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma 

obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.  



3. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu 

realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.  

4. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy 

treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest 

zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.  

5. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu 

regatowego i asekuracyjnego oraz reprezentacyjnego stroju zatwierdzonego przez Zarząd 

Klubu.  

6. Zawodnik powołany na zawody sportowe musi posiadać strój reprezentacyjny zgodny  z 

wytycznymi Zarządu TKŻ.  

7. Zawodnik może brać udział w szkoleniu z innymi grupami szkoleniowymi za zgodą Zarządu 

TKŻ lub trenera. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry PZS, zawody szkolne, 

zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem 

prowadzącym, przy zachowaniu pkt. 2. 

8. Zawodnik do każdych zajęć powinien posiadać przygotowany sprzęt regatowy, a po 

każdym treningu i zawodach odpowiednio sklarowany i zabezpieczony.  

9.Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie zasad odżywiania 

oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach i testach.  

10. Zawodnik na koniec każdego sezonu podlega ocenie pod względem postępów szkolenia 

oraz aktualnych predyspozycji sportowych. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub 

wyznaczony trener mogą podjąć decyzję o przydziale do określonej grupy treningowej.  

11. Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu, Zarząd może 

nagrodzić zawodnika odpowiednim wyróżnieniem. 

12 Zawodnik chcący zmienić barwy klubowe musi przestrzegać „Regulaminu zgłaszania, 

zwalniania i zmiany barw klubowych przez zawodników PZŻ”. 

§ IV 

TRENERZY 

1 Trener koordynator nadzoruje szkolenie regatowe zawodników TKŻ. 

2. Trener klasy regatowej jest osobą odpowiedzialną za szkolenie grupy zawodników w danej 

klasie regatowej. 

3. Trener grupy regatowej może nałożyć sankcje na zawodnika o których mowa w § II pkt.3. 

Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu, który podejmuje ostateczną 

decyzję.  

§ V 

RODZICE i OPIEKUNOWIE  



1. Rodzice i opiekunowie angażują się w działalność Klubu. Szczególną pomocą jest 

angażowanie w logistykę i pakowanie sprzętu. 

2. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków 

trenera. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenerów i zawodników. 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do 

godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów i zawodów. 

4. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają 

zawodnicy i opiekunowie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia 

papierosów oraz spożywania wszelkich używek.  

§ VI 

 FINANSE 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązani 

wobec Klubu. Opłaty związane z uczestnictwem w działalności Klubu zamieszczone są w 

Regulaminie opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników TKŻ Toruń 

z którym rodzice/opiekunowie prawni zawodników zobowiązani są zapoznać się.  

§ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Powyższe regulamin jest  nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej 

postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy 

dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia 

współpracy z zawodnikiem.  

2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu i Sąd Koleżeński TKŻ.  

3. Sprzęt TKŻ służy tylko i wyłącznie do prowadzenia zajęć szkoleniowych, treningu i regat 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który przyjmuję do wiadomości 

zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.  

Data........................................................................................................................ 

Imię i nazwisko zawodnika 

................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

.....................................................................................................................  

 


