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REGULAMIN 
 

SEKCJI SZACHOWEJ 
KLUBU SPORTOWEGO „GÓRNIK” POLKOWICE SP. Z O. O. 

 
§ 1 

1. Sekcja Szachowa  powołana została do realizacji celów statutowych Klubu Sportowego 
„Górnik” Polkowice sp. z o.o. 

2. Regulamin Sekcji Szachowej KS „Górnik” Polkowice określa zakres działania, zadania i 
zasady funkcjonowania Sekcji. 

3. Klub do realizacji celów statutowych w sekcji szachowej zatrudnia kadrę trenerską 
posiadającą stosowne kwalifikacje i bezpłatnie wolontariuszy uczestniczących w 
działaniach organizacyjnych. 

4. Treningi odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Aktualny plan zajęć i inne 
informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sekcji Szachowej 
zamieszczane są na stronie internetowej. 

5. Kadra trenerska klubu prowadząca zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
zaistniałe w czasie trwania zajęć, wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania 
się do poleceń trenera lub korzystania z wadliwego sprzętu. 

 
§ 2 

Obowiązki Kadry Trenerskiej Klubu: 
1. Przestrzeganie zawartych umów dotyczących szkolenia, niniejszego regulaminu  oraz 

przepisów organizacyjnych sali sportowej. 
2. Powoływanie zawodników do zawodów w oparciu o ocenę stopnia zaangażowania w 

zajęcia, właściwą postawę i frekwencję. 
3. Sprawowanie nadzoru nad uczestnikami w trakcie zajęć i zawodów. 
4. Tworzenie przyjaznej atmosfery  prowadzącej w połączeniu z pracą szkoleniową,              

do kształtowania właściwych postaw społecznych i osiągania sukcesów przez 
zawodników. 

 
§ 3 

Obowiązki uczestników zajęć: 
1. Staranne wykonywanie poleceń trenera związanych ze szkoleniem. 
2. Zgłaszania trenerowi/instruktorowi złego samopoczucia lub zdarzeń mających miejsce 

podczas zajęć i zawodów. 
3. Zakaz opuszczania sali bez zezwolenia trenera/instruktora. 
4. Zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków używania telefonów 

komórkowych i środków dopingujących na sali. 
5. Niepełnoletni uczestnik  wykluczony z zajęć może opuścić zajęcia tylko pod opieką 

rodzica lub opiekuna prawnego, lub w razie jego nieobecności pozostać pod opieką 
trenera. 

6. Systematyczny i czynny  udział w zajęciach i zawodach oraz w akcjach promocyjnych i 
imprezach organizowanych przez Klub. 

7. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zawodach określonych  
harmonogramem klubu fakt ten należy zgłosić trenerowi  (7 dni wcześniej). 
Obowiązujący termin zgłaszania niedyspozycji nie dotyczy wyjątków spowodowanych 
nagłą chorobą lub zdarzeniem losowym uniemożliwiającym start zawodnika w 
zawodach. 

8. Zawodników obowiązuje zakaz udzielania wypowiedzi naruszających dobre imię Klubu, 
Zarządu, trenerów i innych uczestników zajęć .  

9. Uczestnicy sekcji szachowej zobowiązani są do opłacania comiesięcznej dopłaty do 
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szkolenia w wysokości 50 zł dla członków powyżej 23 roku życia i 30 zł. poniżej 23 roku 
życia. Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem lipca i 
sierpnia)  na konto Sekcji Szachowej: Bank Pekao SA  I O/Lubin  14 1240 1486 1111 
0010 5945 3832  w tytule: „dopłata do szkolenia” imię nazwisko oraz rok urodzenia 
uczestnika. 
• Dziecko legitymujące się  Polkowicką Kartą Dużej Rodziny (należy dostarczyć do 

sekretariatu Klubu) wpłaca 50% dopłaty zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu 
Sportowego „Górnik”  Polkowice sp. z o.o.  nr 25/2016 z dnia 1.06. 2016 r.  

 
§ 4 

Sprawy porządkowe: 
1. Trener ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć lub zawodów w przypadku: 

a. nie stosowania się do poleceń i nakazów Zarządu Klubu i Kadry Trenerskiej 
b. braku staranności i zaangażowania  
c. stwarzania zagrożenia dla siebie i innych uczestników zajęć. 

2. W przypadku uporczywego łamania przez uczestnika dyscypliny i nie wykonywania 
poleceń, trener ma prawo odsunąć go od zajęć i zgłosić do Zarządu Klubu wniosek o 
zawieszenie klubowego członkostwa zawodnika. 

3. Klub może w uzasadnionych przypadkach podczas zawodów powierzyć opiekę nad 
zawodnikami rodzicowi Działania samowolne dotyczące startu w zawodach nie będą 
finansowane przez Klub. 

4. Decyzja trenera dotycząca udziału uczestnika w zawodach jest ostateczna i nie ulega 
zmianie. 

5. Uczestnik zajęć traci prawo członkostwa w następujących przypadkach: 
a.  złożenia pisemnej rezygnacji 
b.  zawieszenia w prawach członka przez Zarząd Klubu. 
c.  braku udział w zajęciach treningowych bez usprawiedliwienia przez okres 2 tygodni.  

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

7. Wypełnienie deklaracji udziału Klubu jest jednoznaczne z akceptacją  Regulaminu Sekcji 
Szachowej KS „Górnik” Polkowice. 

8. Opiekunowie lub przedstawiciele prawni zawodników mają prawo zgłaszania do Zarządu 
wszelkich uwag, propozycji i wniosków dotyczących właściwego funkcjonowania Sekcji. 

 
§ 5 

Załączony do Regulaminu dokument stanowi jego nierozłączną cześć i reguluje kwestie 
uczestnictwa w zajęciach Sekcji Szachowej Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice sp. z 
o.o.:  

• Załącznik nr 1  
Deklaracja Udziału w zajęciach Sekcji Szachowej Klubu Sportowego „Górnik”  Polkowice 
sp. z o.o. wraz z obowiązkiem informacyjnym.  
 

§ 6 
W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Zarządu Klubu. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Klubu. 
 

 

 

 


