
REGULAMIN SEKCJI PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO 2023 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1.1 Zielonogórski Klub Sportowy działa w oparciu o przyjęty statut Klubu.  

§ 2.Warunki przynależności do sekcji Pięcioboju Nowoczesnego 

2.1 Złożenie deklaracji członkowskiej o chęci rozwijania swych umiejętności i  jej praktycznej realizacji poprzez 
aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych. 

2.2 Zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów – oświadczenie.  

2.3 Badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu. 

2.4 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych. 

2.5 Opłacenia jednorazowej licencji Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. 

§3. Trenerzy zobowiązani są do: 

3.1 Przestrzegania regulaminu sekcji i Statutu Klubu 

3.2 Nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji w czasie prowadzenia zajęć. 

3.3 Nadzoru nad powierzonymi zawodniczkami i zawodnikami sekcji na zawodach i obozach organizowanych 
przez klub. 

3.4 Tworzenie przyjaznej atmosfery w powierzonych grupach zawodniczek i zawodników. 

3.5 Zgłaszania wytypowanych przez siebie zawodniczek i zawodników do udziału w zawodach. 

3.6 Zapewnienie wszechstronnej pomocy w zakresie szkolenia, doboru sprzętu.  

§4. Trenerzy mają wpływ na: 

4.1 Dobór zawodniczek i zawodników do poszczególnych grup w sekcji. 

4.2 Ocenę zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na zajęciach i zawodach poszczególnych 
zawodniczek i zawodników z możliwością przyznawania wyróżnień lub upomnień. 

4.3 Typowanie zawodniczek i zawodników do startu w zawodach. 

4.4 Sugerowanie spostrzeżeń  Zarządowi usprawniających pracę szkoleniową w sekcji.  

§5. Zawodniczki i Zawodnicy zobowiązani są do: 

5.1 Przestrzegania regulaminu sekcji oraz Statutu Klubu. 

5.2 Punktualnego przybywania na zajęcia w przydzielonych przez trenerów grupach. 

5.3 Posiadania ważnych badań  lekarskich wystawionych przez właściwą dla sportowców placówkę  medyczną. 

5.4 Wykonywania zadań w czasie zajęć treningowych. 

5.5 Zabierania na zajęcia niezbędnego sprzętu sportowego tj. strój sportowy i obuwie sportowe na 
salę treningową.  

5.6 Udziału w zawodach wytypowanych przez trenerów  sekcji Pięcioboju Nowoczesnego. 

5.7 Usprawiedliwiania u trenera nieobecności na zajęciach lub zawodach.  

5.8 Do właściwego zachowania i koleżeństwa na zajęciach i w szatni. 

5.9 Godnego  reprezentowania Klubu na zawodach sportowych. 

5.10 Członkom sekcji nie wolno palić papierosów i zażywać środków odurzających. Zobowiązani są do 
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

 

 

 



 

§ 6. Uwagi i informacje:  

7.1 Nie przestrzeganie w/w REGULAMINU może skutkować dla zawodnika: 

• upomnieniem 

• wydaleniem z zajęć  

• zawieszeniem na wniosek trenera w prawach zawodnika na okres do 6 miesięcy 

• wykluczeniem z Klubu na wniosek trenera za akceptacją kierownika sekcji  

7.2 Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają  w kwestii decyzyjnej sekcji Pięcioboju Nowoczesnego.  

§8. Składki członkowskie sekcji    

8.1 Sekcja pobiera składki członkowskie od zawodników Klubu- przez cały rok. 

8.2 Wysokość oraz tryb płacenia składek członkowskich ustalany jest przez kierownika sekcji Pięcioboju 
Nowoczesnego, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.   
     

Załącznik nr 1  

1. Składki członkowskie dotyczą wszystkich zawodników: licencjonowanych i nielicencjonowanych.  

2. Składki należy uiszczać z góry za dany miesiąc, do 10 każdego miesiąca, przez 12 miesięcy.  

3. Składki członkowskie  nie ulegają zmianie w przypadku nie odbytych zajęć z powodu świąt, dni 
wolnych ustawowo, obostrzeń związanych z pandemią, zawodów przeprowadzanych przez klub 
lub zwykłej absencji zawodniczki, zawodnika.  

4. W szczególnych przypadkach kierownik sekcji może zwolnić z opłat członkowskich na wniosek rodzica.  

5. Składki członkowskie  miesięczne na sezon 2023 wynoszą:  

 MIESZKAŃCY INTERNATU I KLUBOWEGO – 600,00 zł 

 SENIORZY I MŁODZIEZOWCY – 200,00 zł 

 OSSM – 200,00 zł 

 GRUPA  A/A1,B – 200,00 zł  

 GRUPA  C,D,E – 180,00 zł ( w przypadku rodzeństwa 160,00 od osoby, w przypadku 

trójki dzieci po 140,00 zł od osoby)  

 

Numer konta bankowego klubu: 

PEKAO SA 

77 1240 6843 1111 0010 6798 3842 

6. Podczas trwania procesu treningowego obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia rodzica 

(prawnego opiekuna). 

7. W miesiącu wrześniu należy opłacić składkę na ubezpieczenie w kwocie 50,00 zł. 
8. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 01.01.2022r. 

 
 

Kierownik sekcji Pięcioboju Nowoczesnego 
Tomasz Cygański  

 
 

 

 


