REGULAMIN SPORTOWY GRUP ZAWODNICZYCH
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO BAŁTYK TENNIS CLUB
ul.W. Andersa 16 75-015 Koszalin
tel. 794-948-888, 660-430-275, e-mail: baltyktennisclub@gmail.com

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem grup zawodniczych jest Stowarzyszenie Sportowe Bałtyk Tennis Club i Szkoła
Tenisa Grzegorz Sułek (dalej: BTC).
2. Niniejszy regulamin określa zasady działania grup zawodniczych BTC, a zawarte w nim zasady
dotyczą wszystkich członków BTC oraz ich opiekunów prawnych.
3. Na treningi należy przyprowadzać dziecko punktualnie i przekazywać je trenerowi.
4. Wszystkie sprawy organizacyjno-szkoleniowe należy załatwiać bezpośrednio u trenera.
5. Trenerzy nie udzielają informacji podczas treningu. Wszelkie sprawy organizacyjno-szkoleniowe
należy załatwić telefonicznie lub po wcześniejszym umówieniu się.
6. Opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za zgodą trenera.
7. Każdy/a zawodnik/czka ma obowiązek posprzątania kortu i sprzętu sportowego po zakończeniu
treningu.
8. Za rzeczy pozostawione przez zawodnika/czkę na treningu organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Każdą nieobecność zawodnika/czki na treningu należy zgłosić najpóźniej 8 h przed planowanym
treningiem u trenera. W przypadku niezgłoszenia, zostanie naliczona standardowa opłata za
trening.
10. Rezygnację z treningów w kolejnym miesiącu należy zgłosić bezpośrednio u trenera,
najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca.
11. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Zarząd BTC.

II. BADANIA LEKARSKIE-KARTA ZDROWIA
1. Każdy zawodnik/czka zobowiązany/a jest do posiadania aktualnych badań lekarskich.
2. Dzieci do lat 10-ciu mogą być dopuszczane do turniejów na podstawie pisemnego oświadczenia
opiekuna prawnego.
3. Przychodnia sportowo-lekarska:
BETA TARNOWSKI
ul. Traugutta 31/3
75-587 Koszalin

III. ZOBOWIĄZANIA ZAWODNIKA/CZKI ORAZ OPIEKUNA
1. Dokumenty:
rejestracja w PZT (Polski Związek Tenisowy) jako zawodnik/czka BTC (jednorazowa opłata 0-40
zł - opłaca opiekun).
licencja zawodnicza (1 zdjęcie + opłata), odnawiana co roku - opłaca opiekun.
karta zdrowia
2. Po rejestracji w PZT i otrzymaniu licencji dana osoba jest pełnoprawnym zawodnikiem/czką
sekcji tenisowej.
3. Zawodnik/czka musi realizować założony plan szkoleniowy i postawione przed nim/nią zadania
treningowe, których zaliczenie jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu szkolenia.
4. Zawodnik/czka ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich treningach wyznaczonych przez
trenera (patrz rozdział I punkt 9).
5. Zawodnik/czka wyrażający/a chęć udziału w turniejach ma obowiązek zgłoszenia tego zamiaru
wraz z pełna informacją o turnieju u trenera, najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia turnieju.
6. Zawodnik/czka ma obowiązek reprezentowania BTC w rozgrywkach drużynowych na każde
żądanie BTC.
7. Zawodnik/czka musi posiadać aktualne badanie lekarskie oraz ważną licencję zawodniczą na
dany rok.
8. Każdy/a zawodnik/czka oraz opiekun ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania:
statutu BTC

regulaminu sportowego BTC
regulaminu obiektu, na którym odbywają się treningi
zasad etyki gry w tenisa ziemnego
9. Zawodnik/czka oraz opiekun ma obowiązek godnie reprezentować BTC.

IV. OPŁATY ZA SZKOLENIE
1. Koszty szkolenia ustalane są inwidualnie, w zależności od poziomu sportowego oraz planu
treningowego.
2. Opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
(miesiąc) na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 29 1050 1559 1000 0092 2064 4257
SZKOŁA TENISA GRZEGORZ SUŁEK
UL. ZWYCIĘSTWA 109/15 75-600 KOSZALIN
z dopiskiem: imię nazwisko dziecka
udział w kosztach szkolenia miesiąc/rok
3. W przypadku braku opłaty w terminie 7 dni opiekun otrzyma przypomnienie (SMS) o wniesieniu
opłaty w ciągu 7 dni, po których upływie, brak opłaty będzie skutkował zawieszeniem zawodnika/
czki w treningach.

V. ZOBOWIĄZANIA BTC
1. Zawodnik/czka ma prawo korzystania z kortów tenisowych poza ustalonymi godzinami
treningów na podstawie regulaminu obiektu.
2. BTC zobowiązuje się do zakupu odzieży sportowej dla każdego/j zawodnika/czki
reprezentującego/j BTC.
3. BTC zobowiązuje się wyrazić zgodę na wypożyczenie zawodnika/czki do innego klubu na
rozgrywki drużynowe jeżeli nie koliduje to z rozgrywkami w BTC.
4. BTC w całości finansuje udział zawodnika/czki w Finałach Drużynowych Mistrzostw Polski
(wszystkie kategorie wiekowe) oraz częściowo na niższych szczeblach rozgrywek.
5. BTC pokrywa koszt licencji zawodniczej dla zawodników/czek sklasyfikowanych na miejscach
1-8 na liście klasyfikacyjnej PZT (gra singlowa).
6. Starty w turniejach Ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski w grze singlowej we wszystkich
kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Półfinał - zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
Finał - zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł, dieta 50zł / dzień
Zwycięstwo - zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł, dieta 50zł / dzień, ryczałt za dojazd 100 zł
7. Starty w Turniejach Ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski w grze podwójnej i mieszanej we
wszystkich kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Finał - zwrot wpisowego
Zwycięstwo - zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
8. Starty w Turniejach Wojewódzkich w grze singlowej, deblowej i mieszanej we wszystkich
kategoriach wiekowych, BTC finansuje w następującej formie:
Finał - zwrot wpisowego
Zwycięstwo - zwrot wpisowego, ryczałt za nocleg 50zł
9. Podstawą rozliczenia w/w kosztów jest druk deklaracji wystawiony przez BTC.

VI. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na czynny udział w treningach
tenisowych organizowanych przez BTC. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i
mojego dziecka BTC w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z
prowadzona działalnością (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).
...............................................................
Imię i nazwisko dziecka

Koszalin, dnia........................

....................................................
Imię i nazwisko opiekuna

