Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2021
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
„Regulamin sekcji sportowych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Pośród sekcji sportowych i rekreacyjnych prowadzonych przez Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie, zwanym dalej CKiS, funkcjonują zarówno sekcje działające
w ramach statutów polskich związków sportowych i zgodnie z regulaminami
poszczególnych dyscyplin sportowych, a także sekcje realizujące odmienne
założenia, w szczególności skierowane na wszechstronny rozwój sportowy dzieci,
młodzieży i dorosłych.
2. Udział w sekcjach sportowych CKiS jest dobrowolny, oparty na zasadzie
członkostwa.
3. Członkiem sekcji CKiS może być osoba, która dokonuje terminowych opłat
miesięcznych lub sezonowych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem opłat
za udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie”, spełnia wymagane obowiązki związane z uczestnictwem w danej
sekcji, w szczególności te określone w §3 niniejszego regulaminu.
§2
Organizacja zajęć sekcji
1. Działalność sekcji sportowych ma na celu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży,
zagospodarowanie ich czasu wolnego, a także edukację w kierunku rozumienia
istoty sportu w życiu człowieka wraz z promowaniem właściwych postaw
związanych z uprawieniem sportu, a także współzawodnictwem
i funkcjonowaniem w grupie.
2. Do zakresu działania sekcji sportowych CKiS należy w szczególności:
1) prowadzenie naborów;
2) szkolenie dzieci i młodzieży;
3) zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych;
4) udział w rozgrywkach Związków Sportowych, do których należy CKiS.
3. CKiS w ramach prowadzonej działalności sportowej zapewnia:
1) bazę szkoleniową;
2) opiekę trenersko-instruktorską;
3) podstawowy sprzęt.
4. Poza standardowym trybem prowadzenia zajęć, mogą być one także
organizowane w formule zdalnej za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w tym w szczególności oprogramowania do prowadzenia
wirtualnych spotkań.
5. CKiS współpracuje z organizacjami i instytucjami sportowymi w celu poszerzania
swojej oferty oraz tworzenia wspólnej płaszczyzny działań sportowych na
terenie gminy Skawina.

§3
Prawa i obowiązki członków sekcji
1. Uczestnicy sekcji sportowych CKiS zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów CKiS;
2) przedstawienia zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) na udział
w zajęciach danej sekcji, zgodnie z określonym drukiem;
3) punktualnego przybywania na zajęcia oraz opuszczenia obiektu po ich
zakończeniu;
4) niezwłocznego informowania trenera, lub innego dostępnego pracownika CKiS
o problemach zdrowotnych w czasie zajęć;
5) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z tokiem treningowym, swoim
zachowaniem nie utrudniając prowadzenia zajęć;
6) korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem i według zaleceń prowadzącego zajęcia;
7) właściwego, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, a także pobytu
na całym obiekcie;
8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, a także całego pobytu
w obiekcie treningowym (hala, szatnie, boiska, korytarze);
9) przestrzegania zasad fair-play zarówno w trakcie zawodów, jak i pozostałych
zajęć;
10) godnego reprezentowania CKiS.
2. Uczestnikom sekcji sportowych CKiS przysługuje:
1) prawo reprezentowania barw CKiS na zawodach sportowych rozgrywanych
w ramach Związków Sportowych odpowiednich dla danej sekcji;
2) pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych
organizowanych przez CKiS;
3) opieka medyczna na zawodach sportowych, imprezach organizowanych przez
CKiS;
4) podstawowy sprzęt sportowy;
5) prawo udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez CKiS z możliwością
używania barw klubowych, po uzyskaniu akceptacji ze strony Kierownika DSiR;
6) wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących spraw sekcji trenerowi
lub bezpośrednio do pracowników CKiS.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wobec zawodnika:
1) upomnieniem;
2) zawieszeniem na wniosek trenera lub pracownika CKiS w prawach zawodnika;
3) wydaleniem z zajęć;
4) wykluczeniem z sekcji CKiS na wniosek trenera z akceptacją decyzji przez
dyrektora CKiS, bez zwrotu uiszczonych opłat.
§4
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają do decyzji dyrektora CKiS,
kierownika DSiR lub opiekuna merytorycznego sekcji.

2. Pytania i uwagi można kierować do: Dział Sportu i Rekreacji CKiS w godz.
8:00-15:00 – osobiście, telefonicznie: 12 276 40 56, 784 031 280, mailowo:
halackis@ckis.pl.

