
REGULAMIN KLUBU PŁYWACKIEGO 

UKS „ALIGATOR” Gorzyce 

 

1. Warunkiem przynależności do Klubu jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej  

2. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w obiektach sportowych wynajmowanych przez Zarząd Klubu  zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.  

3. Warunkiem uczestnictwa w treningach jest: 

• Spełnienie warunków fizycznych 

• Spełnienie warunków formalnych 

• Bieżące opłacanie składek 

• Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności 

• Godne reprezentowanie Klubu 

4. Do klubu przyjmowane są: dzieci, młodzież, osoby dorosłe.  

5. Zasady przyjęcia do klubu UKS ALIGATOR: 

 1) nabór odbywa się dwa razy w roku, 

 2) na członków klubu są przyjmowane dzieci i młodzież już potrafiąca pływać, 

 3) dzieci i młodzież pragnąca zostać członkami klubu musi przejść test pływacki i to od jego wyniku będzie 
uzależniona decyzja o przyjęciu kandydata na członka klubu 

 4) test pływacki składa się z: 

 - przepłynięcia pod wodą odległości 7 metrów. 

- przepłynięcia 400 m dowolnym stylem bez zatrzymywania się ( na zmianę co 50 m styl dowolny/grzbiet) 

- przepłynięcia na czas 3x25m z odpoczynkiem ( poniżej limit klasyfikujący ) : 

Dystans styl Podział klasyfikacji względem wieku 
(nie wolniej niż poniższe czasy) 

 

7 - 9 10 - 12 

25 m Dowolnym (kraul) 35s 26s 

25 m grzbietowym 35s 26s 

25 m klasykiem 40s 30s 

 
6. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do ścisłego przestrzegania 
regulaminów porządkowych funkcjonujących w obiektach sportowych. 

7. Trenerzy/instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dziennika obecności. 

• Na podstawie dziennika obecności trener/ instruktor może podjąć decyzję o przesunięciu dziecka 
do innej grupy pływackiej – zarówno wyższym stopniu zaawansowania, ale i niższym. 

• Nieobecność dziecka powyżej 1 tygodnia należy usprawiedliwiać zaświadczeniem lekarskim 

• Nieobecność nieusprawiedliwiona dziecka powyżej 1 miesiąca uprawnia trenera/instruktora do 
złożenia wniosku do Zarządu Klubu o wykluczenie dziecka z klubu. Zarząd ma 1 tydzień na 
rozpatrzenie prośby i przedstawienie jej zainteresowanym. 

8. Decyzję o przynależności dziecka do odpowiedniej grupy podejmuje trener w porozumieniu z zarządem. 
Decyzja ta jest również uzależniona od zaangażowania i predyspozycji dziecka. 

Grupa : 0 (a i b) 

- zawodnicy startujący na zawodach szczeblu wojewódzkim (Ligi/MŚ) i ogólnopolskim (MP) 

- zawodnicy w przedziale wieku 14-17 lat 

Grupa : 1 (a i b) , 2 

- zawodnicy startujący na zawodach szczeblu wojewódzkim ( Ligi/MŚ ) 



- zawodnicy w przedziale wieku 13-10 lat 

Grupa : 3 

- zawodnicy którzy nie osiągnęli jeszcze wieku do udziału w Lidze / MŚ 

- zawodnicy którzy na 25m stylem dowolny pływają wolniej niż 20s 

- nowo przyjęci zawodnicy 

Grupa : 4 

- zawodnicy którzy nie osiągnęli jeszcze wieku do udziału w Lidze / MŚ 

- zawodnicy którzy na 25m stylem dowolny pływają wolniej niż 25s 

- nowo przyjęci zawodnicy 

 

- jeżeli zawodnik nie spełniający powyższego kryterium wykazuje wysoki iloraz zaangażowania oraz 

systematycznie uczęszcza na treningi (ranne, popołudniowe, sobotnie) może zostać przeniesiony do innej 

grupy (decyzja trenera) 

- jeżeli zawodnik opuści się w nauce o czym rodzic poinformuje trenera automatycznie do momentu poprawy 

ocen zawodnik zostaje zawieszony w możliwości wzięcia udziału w nadchodzących zawodach 

- zawodnik który z powodu choroby bądź kontuzji opuścił treningi przez dłuższy okres, w wyniku decyzji 

Trenera może zostać przesunięty do innej grupy w celu wyrównania zaległości oraz spokojnego powrotu do 

formy 

- nieregularne uczęszczanie bądź duża liczba opuszczonych godzin treningów może zależeć o niezgłoszeniu 

zawodnika do najbliższych zawodów (decyzja trenera) 

- po każdej dłuższej chorobie, bądź kontuzji, urazie czy złamaniu bez oświadczenia lekarskiego o 

zakończeniu leczenia/kuracji oraz zdolności do powrotu do wysiłku fizycznego zawodnik nie może wróć do 

treningów bądź pojechać na zawody 

8. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminów 
odpowiadają trenerzy/instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu.  

  
9. W przypadku zajęć sportowych wyjazdowych (zawody pływackie, obozy, 
zgrupowania) odpowiedzialność za przygotowanie i udział w tych zajęciach spoczywa na 
trenerach/instruktorach lub innych osobach wyznaczonych przez Zarząd Klubu. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do usprawiedliwiania i zgłaszania dłuższych nieobecności (powyżej 1 
tygodnia) na zajęciach i rezygnacji z udziału w zajęciach. 

11. Do udziału w zawodach typuje Trener lub Instruktor biorąc pod uwagę poniższe 
kryteria:  

• aktualne badania lekarskie, 

• osiągane wyniki,  

• systematycznie uczęszczanie na zajęcia, 

• nie zaleganie z opłatami za zajęcia, godne reprezentowanie Klubu, 

• stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulaminów. 

12. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć, obozów, zawodów  i nieprzestrzegania 
regulaminów odpowiada dziecko, a poniesionymi kosztami obciążeni zostaną rodzice. 

13. Kary:  

• Zawodnik może być ukarany za: 

- nie sportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach  

- nieprzestrzeganie regulaminu Klubu  

• Zawodnik może być ukarany:  



- zawieszeniem w prawach członka Klubu tj. niedopuszczeniem do zajęć treningowych i startów w 

zawodach  

- wykluczeniem z członkostwa w Klubie ( zgodnie ze Statutem) 

14. Ubezpieczenie: Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NW obejmującego 

wyczynowe uprawianie sportu. Klub UKS Aligator nie zapewnia swoim członkom takiego ubezpieczenia. 

Każdy członek zobowiązany jest do okazania władzom klubu stosownego ubezpieczenia, aby mógł 

uczestniczyć w treningach i zawodach pływackich. 

 

 

REGULAMIN OPŁAT  

ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

UKS ALIGATOR Gorzyce 

 

1. Wysokość opłat za udział w zajęciach zostaje ustalona przez Zarząd Klubu i jest płatna przez cały rok 

kalendarzowy (dotyczy również okresów w których nie odbywają się regularne zajęcia 

 z pływania tj. ferii zimowych i letnich). 

2. Składka członkowska za drugie i następne dziecko zostaje obniżona o 50 zł w stosunku do składki 

podstawowej ustalonej przez zarząd. Warunkiem obniżenia opłaty jest opłacenie składki w terminie tj. do 

10 go danego miesiąca. 

3. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego m-ca – płatność przelewem. 

 

 4.    Brak należnej wpłaty i nie zgłaszanie przyczyny ponad 30 dni spowoduje zawieszenie w prawach 

członka i odsunięcie od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności. 

5. Koszty udziału w zawodach ponosi Klub i rodzice zawodników startujących 

w zawodach. 

a) Zawody, za które odpłatność ponosi Klub: 

• Liga Klubów Śląskich 

• Mistrzostwa Okręgu 

• Mistrzostwa Polski 

b) Zawody, za które odpłatność ponoszą rodzice: 

• Mitingi Międzynarodowe 

• Pozostałe zawody, w których bierze udział zawodnik na swoją prośbę – po uprzednim wyrażeniu 
zgody na udział przez trenera/instruktora 

6.  Koszty pobytu na zawodach: 

• Koszty pobytu zawodnika w obiektach hotelowych w związku z udziałem w zawodach tj. noclegi i 
wyżywienie pokrywają rodzice 

• Koszty pobytu kadry trenerskiej z zawodnikami w obiektach hotelowych w przypadku zawodów 
płatnych przez klub ponosi klub, a w przypadku zawodów płatnych przez rodziców pobyt kadry 
trenerskiej pokrywają rodzice zawodników 

• W przypadku konieczności płatności za pobyt zawodników lub trenera w obiektach hotelowych przez 
Klub – koszty zostaną podzielone proporcjonalnie na każdego zawodnika i do ich uregulowania 
zobowiązani zostaną rodzice przelewem na konto Klubu. 

7.  Dodatkowe opłaty: 



• Klub wprowadza dodatkowe opłaty za wpłatę składki członkowskiej po wyznaczonym terminie tj. po 

10 danego miesiąca: 

- po 15 a przed 20 danego miesiąca – dodatkowa wpłata w wysokości 10 zł 

- po 20 danego miesiąca – dodatkowa  wpłata w wysokości 20 zł 

- zaległość w płatnościach powyżej 1 miesiąca – odsunięcie zawodnika od udziału w treningach do 

czasu uregulowania 

- zaległość w płatnościach powyżej 3 miesięcy – skreślenie z listy członków 

• Klub wprowadza dodatkowe opłaty za zniszczenie sprzętu używanego przez zawodników: 

- celowe zniszczenie sprzętu używanego na treningach – 110 % wartości zakupu 

- zgubienie pożyczonego sprzętu – 120 % wartości zakupu 

• Klub wprowadza dodatkowe opłaty za odzież otrzymaną z klubu: 

- zawodnik może otrzymać klubową odzież sportową ( dres, czepek, koszulkę itp.) ufundowaną przez 

klub bez ponoszenia dodatkowych opłat jeżeli: 

a) regularnie i terminowo opłaca składki 

b) jest członkiem klubu 12 nieprzerwanych miesięcy składkowych 

c) regularnie uczęszcza na treningi – obecność potwierdzona przez trenera/instruktora 

- w przypadku gdy zawodnik zrezygnuje z członkostwa w klubie w przeciągu 1 roku od otrzymania 

odzieży sportowej – zobowiązany jest do uiszczenia 100% jej wartości zakupu 

- w przypadku zniszczenia odzieży otrzymanej od klubu - zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia 

120 % wartości zakupu   

8. Narody: 

• Klub wprowadza nagrody za wysokie (indywidualne) osiągnięcia sportowe: 

a) miejsce na podium Mistrzostw Śląska: 

- I miejsce – 150 zł 

- II miejsce – 100 zł 

- III miejsce – 50 zł 

Nagroda ta jest przyznawana raz w roku, na pisemną prośbę zawodnika  niezależnie od ilości zdobytych 

medali 

             b) miejsce na podium Mistrzostw Polski: 

                  - I miejsce – 200 zł 

                  - II miejsce – 150 zł 

                  - III miejsce – 100 zł 

                 - finał A Mistrzostw Polski – 50 zł 

                - finał B Mistrzostw Polski – 50 zł 



Nagroda ta jest przyznawana za każdy medal i miejsce w finałach Mistrzostw Polski. 

Nagrody będą przyznawane na pisemną prośbę zawodnika i udokumentowanie osiągniętych wyników. 

Warunkiem przyznania nagrody jest dobra sytuacja finansowa klubu oraz członkostwo danego zawodnika w 

klubie przez co najmniej 1 rok. ( 12 nieprzerwanych miesięcy składkowych) 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022 

 


