REGULAMIN SEKCJI ROLEK SSKSiT Glosator

I.

Organizacja zajęć

1. Organizatorem zajęć z jazdy na rolkach jest SSKSiT Glosator.
2. Celem zajęć jest nauka i/lub doskonalenie jazdy amatorskiej/ rekreacyjnej na rolkach,
upowszechnianie aktywnego spędzania czasu poprzez jazdę na rolkach oraz promocja
tego sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwój umiejętności bezpiecznej
jazdy na rolkach.
3. Za organizację i prawidłowy przebieg zajęć odpowiada kierownik sekcji. Trener/
instruktor może jednocześnie sprawować funkcje kierownika. Zajęcia prowadzone są
przez uprawnionych, wykwalifikowanych trenerów /instruktorów.
4. Wśród kadry klubu jest Instruktor Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.
5. Zajęcia na rolkach odbywają się zgodnie z rekomendacjami/zaleceniami Polskiego
zawiązku Wrotkarstwa.
6. Zapisy na zajęcia:
6.1.
Zgłoszenie uczestnika do udziału w zajęciach jest równoważne z
zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu, dostępnego na stronie
internetowej www.glosator.pl
6.2.
Zajęcia sekcji odbywają zgodnie z ofertą sekcji rolek na dany sezon
i zatwierdzoną przez Zarząd Klubu.
6.3.
Zapisy na zajęcia są prowadzone wg harmonogramów zgodnie z informacją
podaną w ofercie, o której mowa w pkt 5.2. Oferta jest dostępna dla każdego
zainteresowanego na www.glosator.pl
7. Warunku uczestnictwa:
7.1.
Uczęszczanie na zajęcia wiąże się z koniecznością wnoszenia opłaty.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia sekcyjne
w terminie i wysokości podanej w ofercie sekcji o której mowa w
pkt 5.2 lub podanej do wiadomości na www.glosator.pl lub przesłanej
bezpośrednio do uczestników (rodzica/prawnego opiekuna) na adres e-mail
podany podczas zapisu uczestnika do sekcji.
7.2.
Szczegółowe informacje, harmonogramy treningów, terminarze, ewentualne
zmiany zajęć zamieszczane są na tablicy informacyjnej sekcji, lub na stronie
internetowej Klubu lub przekazywane przez kierownika sekcji lub
trenera/instruktora bezpośrednio do uczestników (rodzica/prawnego opiekuna)
na adres e-mail podany podczas zapisu uczestnika do sekcji.
7.3.
Zajęcia jeżeli wymagają podziału na grupy to takiego podziału dokonuje
kierownik lub trener/instruktor biorąc pod uwagę wiek uczestników oraz
umiejętności a także warunki w jakich odbywają się zajęcia lub regulaminy
obiektów sportowych, regulaminy korzystania ze skateparku lub toru do jazdy
na rolkach.
7.4.
Sekcja może tworzyć grupy treningowe dla:
-początkujących
-doskonalących się
-zaawansowanych
7.5.
Liczba uczestników w grupie nie powinna przekraczać 15 osób, przy czym im
młodsi uczestnicy i mniej zaawansowany ich poziom tym jest mniejsza
liczebność grupy.
7.6.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach koszt zajęć nie zostaje
zwrócony.
7.7.
W przypadku odwołania zajęć przez organizatora, koszt zajęć zostaje
przeniesiony na kolejny miesiąc jeżeli to możliwe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z sekcji uczestnika nieprzestrzegającego
regulaminu lub zachowującego się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć lub
stwarzającego niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników. W takim przypadku
nie przysługuje zwrot opłat za udział w zajęciach sekcji.
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II.

Uczestnik, rodzic/ opiekun prawny

1. Rodzic/ opiekun prawny zapisując dziecko do sekcji jednocześnie oświadcza, że
uczestnik zajęć nie ma żadnych przeciwwskazań (lub nie są znane) do uczestnictwa w
zajęciach a stan zdrowia pozwala na wykonywania ćwiczeń fizycznych związanych z
jazdą na rolkach.
2. Rodzic/ opiekun prawny zapisując dziecko na zajęcia oświadcza, że uczestnik jest
ubezpieczony lub zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia (jeżeli ubezpieczenie
szkolne nie obejmuje zajęć pozalekcyjnych lub zajęć na rolkach) z wyjątkiem sytuacji,
kiedy oferta na dany sezon stanowi inaczej (np. obejmuje ubezpieczeniem każdego
uczestnika). Mowa o ubezpieczeniu NNW. Zalecane jest też ubezpieczenie OC.
3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego sprzętu sportowego i
zabezpieczającego przed upadkami w tym obowiązkowego kasku, rolek oraz kompletu
ochraniaczy (kolana, łokcie i nadgarstki).
4. Uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku oraz komplecie ochraniaczy.
5. Zajęcia z osobami nieposiadającymi wyżej wymienionego sprzętu nie zostaną
przeprowadzone.
6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na zajęcia (przebrany w
odpowiedni strój przystosowany do zajęć).
7. Uczestnik jest obowiązany do słuchania i wykonywania poleceń oraz stosowania się do
wskazówek trenera/instruktora podczas zajęć. Jest zobowiązany do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej i innych obowiązków wynikających z
niniejszego regulaminu.
8. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i
innych, mogą skutkować zawieszeniem lub nawet usunięciem z zajęć.
9. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania
regulaminów odpowiada uczestnik zajęć. Zalecane jest ubezpieczenie OC.
10. Uczestnik podczas zajęć nie może samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez
zgody trenera/instruktora.
11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zgłaszania kierownikowi sekcji lub
trenerowi/instruktorowi prowadzącemu:
11.1 dłuższych nieobecności na zajęciach i rezygnacji z udziału w zajęciach,
11.2 niedyspozycji oraz wszelkich urazów,
11.3 kontuzji lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
12. Uczestnik (jego rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany do niezwłocznego
informowania prowadzących zajęcia o wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do
udziału dziecka w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest niezwłoczne i
skuteczne poinformowanie osób prowadzących zajęcia.
13. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek
poinformować trenera/ instruktora przed rozpoczęciem zajęć. Natomiast w przypadku
wystąpienia w trakcie zajęć niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia,
mdłości, bóle, osłabienie itp.) trener/instruktor ma obowiązek przerwać wykonywanie
ćwiczeń i zgłosić dolegliwości rodzicowi/opiekunowi prawnemu i kierownikowi sekcji.
14. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udzielenie niezbędnej pomocy
dziecku w przypadkach tego wymagających.
15. Uczestnik powinien znać lub posiadać nr kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego oraz
trenera/instruktora.
16. Uczestnik dąży do podnoszenia umiejętności na miarę swoich możliwości i talentu, dba
o koleżeński stosunek do innych uczestników zajęć, dba o sprzęt sportowy własny i
innych oraz szanuje obiekty sportowe, w których prowadzone są zajęcia.
17. Uczestnik sekcji może stać się członkiem uczestnikiem Klubu Glosator, któremu
przysługują prawa i korzyści wynikające z tego tytułu po spełnieniu warunków
określonych w statucie Klubu (dotyczy to między innymi opłacenia rocznej składki
członkowskiej).
18. W sytuacji kiedy uczestnik samodzielnie może wracać do domu wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu po treningu.
Proponowany wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
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III.

Kierownik/ trener/instruktor sekcji

1. Kierownik sekcji zobowiązany jest do sprawowania nadzoru organizacyjnego nad
prawidłową realizacją zajęć.
2. Kierownik sekcji we współpracy z trenerami/instruktorami zobowiązany jest do
organizacji pracy trenerów/instruktorów sekcji, rozwoju sekcji, planowania działań,
przygotowywania harmonogramów i ofert oraz komunikacji z uczestnikami (ich
rodzicami/opiekunami prawnymi).
3. Kierownik/trener/instruktor zobowiązuje się do przestrzegania bezpieczeństwa,
harmonogramów zajęć, zasad określonych w niniejszym regulaminie, w statusie Klubu,
uchwałach, rozporządzeniach Zarządu Klubu oraz wszelkich innych wytycznych i norm
prawnych dotyczących realizacji zajęć w zakresie sekcji rolek.
4. Trener/instruktor zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie nauki i
doskonalenia jazdy na rolkach z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i
zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską.
5. Trener/instruktor zapewnia profesjonalne prowadzenie zajęć w zakresie treningu jazdy
na rolkach oraz psychomotorycznego rozwoju dziecka, terminowe wykonywanie zajęć
oraz sprawny sprzęt jeżeli używa go podczas zajęć.
6. Kierownik ma obowiązek posiadać nr kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego każdego
uczestnika zajęć, a jeżeli to możliwe także uczestnika zajęć.
7. Trener/instruktor ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia sytuacji potencjalnie
wypadkowej rodzicowi/ opiekunowi prawnemu oraz kierownikowi sekcji oraz co
najmniej jednemu z członków zarządu Klubu lub sekretarzowi Klubu oraz innym
organom jeżeli tego wymaga sytuacja.
8. Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia
dziecka oraz jego udziału w zajęciach jeśli nie wynikły z niekompetencji instruktora.
9. Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub utracone w czasie
zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów, w
tym: telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu sportowego i innych, odbywa się
wyłącznie na ich odpowiedzialność.
10. Za przebieg zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminu
odpowiada zarówno kierownik sekcji jak też trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia.
11. Kierownik sekcji sam lub na wniosek trenera/instruktora ma prawo do skreślenia z listy
i/lub zawieszenia i/lub zakazu wejścia na zajęcia uczestnikowi zakłócającemu
porządek, przeszkadzającemu w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób
naruszającemu bezpieczeństwo zajęć lub niniejszy regulamin.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Klubu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Strona 3 z 4

Załącznik nr 1 – zgoda na samodzielny powrót do domu

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA* Z ZAJĘĆ ROLEK DO DOMU
Jako rodzic/opiekun prawny, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na samodzielny powrót do
domu mojego dziecka:
.…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka)
........................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego / nr telefonu
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka w drodze do domu.
…………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego



Dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 10 lat.
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