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REGULAMIN SPORTOWCA - UTP AQUA 

I. Zawodnik ma obowiązek: 

1. Przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu , 
2. Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się             na 

pływalni, 
3. Przestrzegać regulaminu obozu, 
4. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu.               W 

przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać 
niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej, bądź wykluczony z zajęć, 

5. Być przygotowanym do zajęć sportowych i startu w zawodach, 
6. Być ubranym w strój sportowy zgodny z przepisami PZP, 
7. Prowadzenia sportowego stylu życia, całkowitego unikania alkoholu, środków 

psychotropowych, środków dopingujących, papierosów, itp., 
8. Wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku 

życia.  
9. Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza 

sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie                 
w przypadku ich wystąpienia, 

10. Systematycznie i terminowo opłacać składki miesięczne,  
11.  Brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez 

Klub, 
12.   Godnie reprezentować barwy Klubu, przestrzegać zasady Fair Play i norm  współżycia 

społecznego oraz kulturalnego zachowania, 
13.   Z szacunkiem traktować trenerów i współćwiczących,  posiadać odpowiedni sprzęt       do 

zajęć na pływalni (kostium/ slipki, czepek pływacki klubowy, okularki, bluzka klubowa, klapki, 
ręcznik). 

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

Skład reprezentacji klubu na zawody pływackie ustala trener prowadzący na podstawie 
(frekwencji, realizacji planu treningowego, zachowania, ocen – uzyskanych czasów na 
sprawdzianach). 

1. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach do których został zgłoszony. Jeżeli zawodnik 
nie weźmie udziału w zawodach, w których został zgłoszony i nie będzie posiadał 
zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia z innych istotnych przyczyn losowych klub 



może wystąpić o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów niezrealizowanego startu – 
opłaty startowej, kosztów przejazdu i noclegów. 

2. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej 
zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z trenerem. 

3. O przynależności do grup treningowych poszczególnych zawodników decydują trenerzy, 
4. Niedozwolony jest udział w zawodach bez zgody Klubu. 
5. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowych stanowi podstawę      do 

skreślenia z listy zawodników lub zawieszenia w prawach zawodnika. 
 

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH SPORTOWYCH 
1. Ze względu na charakter treningowy w obozach sportowych uczestniczą wyłącznie 

zawodnicy. 
2. O terminie i miejscu organizacji obozów decyduje Zarząd Klubu na wniosek Trenerów. 
3. Uczestnictwo Zawodników w obozach sportowych jest obowiązkowe ze względów 

szkoleniowych. 
4. W szczególnych przypadkach trener Klubu może zwolnić Zawodnika z obowiązku 

uczestnictwa w obozie sportowym. 
5. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać ciszy nocnej i norm współżycia społecznego, 

słuchać trenerów, sumiennie uczestniczyć w treningach. 
 

IV.   FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA 
1. W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski Klub, w miarę 

posiadanych środków, pokrywa koszty związane z przygotowaniami i startem w 
zawodach Zawodnikom, którzy uzyskają minimum wyznaczone przez trenerów. 

2. Zawodnicy nie spełniający powyższego kryterium pokrywają koszty przygotowań           i 
startów we własnym zakresie. 

3. Koszty związane ze startem w zawodach lub udziału w obozach dofinansowuje Klub   w 
miarę posiadanych środków. 

4. Koszty uczestnictwa Zawodników w obozach współfinansują opiekunowie. 
 

V. NAGRODY I KARY 

1. I - pisemne upomnienie skutkuje zawieszeniem zawodnika w treningach i zawodach ( czas 
zawieszenia podejmują trenerzy wraz z zarządem), 

2. II - upomnienie skutkuje usunięciem zawodnika z UTP AQUA 

3. Za przestrzeganie regulaminu, oraz osiągnięcia sportowe na wniosek trenera  zawodnik 
otrzyma nagrodę przyznaną przez Zarząd Klubu. 

VI.   ZMIANA BARW KLUBOWYCH 
W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego. 
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