
 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr  2/II/2021  MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. z dnia 08.03.2021 r. 

 
REGULAMIN 
ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH, MŁODZIEŻOWYCH i 
SENIORSKICH SEKCJI PŁYWACKIEJ MIEJSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO AVIA ŚWIDNIK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
(„REGULAMIN”) 
§ 1.
ZASADY OGÓLNE 
1. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwany dalej Klubem, jest organizatorem 
szkolenia w zakresie pływania, a także uczestniczy we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla 
zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i 
doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zwanych
dalej Zawodnikami. 
2. Celem szkolenia jest: 
a) nabór oraz selekcja dzieci i młodzieży do dyscypliny 
sportowej – pływanie, 
b) wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, 
etyki i zasad Fair Play, 
c) nauczenie i doskonalenie umiejętności z zakresu pływania 
sportowego oraz rozwój zdolności ruchowych, 
d) wszechstronny rozwój zdolności motorycznych i 
umiejętności technicznych Zawodników m.in. poprzez 
indywidualizację zajęć treningowych, 
e) selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego 
uprawiania pływania dla jednostek szczególnie uzdolnionych, 
f) optymalne wyszkolenie młodych zawodników poprzez 
wszechstronny rozwój,
g) pomoc klubu w usamodzielnieniu się młodych zawodników 
w zdobyciu wykształcenia i zawodu. 
3. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod 
względem wieku oraz umiejętności. Każdy Zawodnik jest 
szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.
4. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu 
zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują go do 
kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych 
albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy. 
5. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji 
Zawodnika, wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz dostarczenie przez Zawodnika do Klubu 
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do 
trenowania pływania. 
6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wizerunku Zawodnika do celów marketingowych i 
informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został 
utrwalony w związku z jego działalnością w Klubie. Klub 
zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Internecie na 
stronach www.avia-swidnik.pl oraz www.parkavia.pl, mediach 
społecznościowych Klubu, artykułach prasowych, folderach 
Klubu informacji o Zawodniku oraz jego osiągnięciach 
sportowych zdobytych w związku z działalnością prowadzoną 
w Klubie. 
7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie 
wizerunku w sposób określony w pkt 6. 
8. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt 7, może nastąpić w 
każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i 
przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty 
otrzymania oświadczenia przez Klub i może oznaczać 
wykluczenie uczestnika z grup w których dotychczas 
uczestniczył. 

§ 2. 
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA 
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko Zawodnicy 
posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu, które należy przedstawić 
trenerowi. 
2. Zawodnik grup dziecięcych i młodzieżowych Klubu 
zobowiązuje się: 
a) godnie reprezentować barwy klubowe w trakcie treningu, 
zawodów sportowych czy innych formach organizacji czasu, 
oraz w życiu codziennym, 
b) odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, 
pracowników Klubu, kibiców oraz sędziów,  także przestrzegać 
zasad fair play oraz dobrego wychowania,
c) być sumiennym, punktualnym i zdyscyplinowanym, 
d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera 
prowadzącego zajęcia, 
e) pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu 
sportowego, 
f) dbać o ład i porządek na terenie pływalni, hali i w szatniach, 
g) zgłaszać niezwłocznie trenerowi wszelkie dolegliwości 
zdrowotne, 
h) prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia. 
3. Każdy Zawodnik, który zostanie powołany na zawody bądź 
turniej jako reprezentant grup dziecięcych lub młodzieżowych 
Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach. 
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika bez 
uprzedniego poinformowania i akceptacji trenera traktowane jest
jako złamanie Regulaminu. 
5. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w 
grupie. Wszelkie problemy powinny zostać zgłaszane trenerowi 
osobiście. 
6. Zawodnicy grup dziecięcych lub młodzieżowych Klubu mają 
bezwzględny zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek. 
7. Podstawą udziału zawodnika w zawodach sportowych jest 
prezentowany poziom sportowy, regularna oraz punktualna 
obecność, a także zaangażowanie na treningach. 
8. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener 
prowadzący. Na minimum 15 minut przed treningiem Zawodnik 
powinien być przygotowany do zajęć – po przebraniu się  jest 
gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć. 
9. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na 
okres, w którym trenuje w grupach dziecięcych lub 
młodzieżowych Klubu. 
10. Każdy Zawodnik, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się 
dbać o powierzony Zawodnikowi sprzęt sportowy, a w 
przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się
zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu. 
11. Po zakończeniu uczestnictwa zawodnika w grupach 
dziecięcych lub młodzieżowych Klubu, sprzęt należy zwrócić 
trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun prawny
poniósł całkowity koszt zakupu i/lub został przekazany na 
własność Zawodnikowi. 
12. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o powierzony sprzęt 
sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się 
na pływalni, które po każdych zajęciach jest zobowiązany 
zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera. 
13. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, 
odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego 
zatwierdzonego przez Klub. 
14. Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany
w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera. 
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15. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, udziału w 
testach, zawodach sportowych w innym klubie pływackim. 
Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry OZP, PZP, 
zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy 
sportowe) powinna być konsultowana z trenerem 
prowadzącym. 
16. Zawodnik do każdych zajęć powinien mieć odpowiednio 
przygotowany strój treningowy, a po każdym treningu i 
zawodach (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. Zawodnik 
dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie 
zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych 
badaniach i testach. 
17. Zawodnik na koniec każdego roku podlega ocenie zarówno 
pod względem postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji 
sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię Klubu. 
Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu po uwzględnieniu opinii 
trenera może podjąć decyzję o przydziale do określonego 
zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy 
z Zawodnikiem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Za 
szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie 
Klubu, Zarząd Klubu po uwzględnieniu opinii trenera może na 
podstawie § 5 Regulaminu wyróżnić Zawodnika. 
18. Zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w 
nauce z wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W 
przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych 
wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener
w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi może: 
nie powoływać Zawodnika na zawody, skreślić z listy 
uczestników obozu, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu 
zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu 
poprawienia ocen szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach brak 
postępów w nauce może być podstawą do zakończenia 
współpracy z Zawodnikiem. 
19. Na koniec każdego półrocza zawodnik lub 
rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować 
trenera o ocenach szkolnych Zawodnika. 
§ 3. 
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH ZAWODNIKA 
1.Podczas zawodów sportowych i treningów 
rodzice/opiekunowie prawni, kibice (osoby postronne) powinni
przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w innych 
wyznaczonych miejscach. 
2.Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom/opiekunom 
prawnym, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do 
pomocy w przygotowaniu zawodników najmłodszych 
roczników (do 10 lat) do zajęć lub zawodów. 
3. Rodzice/opiekunowie prawni w czasie zawodów sportowych
lub treningów winni zachowywać się kulturalnie w stosunku do
innych dzieci, ich rodziców, arbitrów, trenerów, zawodników i 
personelu drużyny przeciwnej czy też innych kibiców. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie 
podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich 
dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i 
wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub 
Zarządu Klubu. 
5. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia 
i należy do obowiązków trenera. Niedopuszczalne jest 
ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera podczas zawodów
sportowych. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się 
obserwowania treningów. Uporczywe naruszanie tych zakazów
może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy 
szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z 
Zawodnikiem. 
6. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe,  mają charakter zajęć 
pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i 
odebranie dzieci z ww. zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie 
prawni bądź osoby przez nich upoważnione. 

7. Opłaty związane z uczestnictwem w działalności Klubu 
wynoszą: 
a) 100,00 zł miesięcznie składka członkowska za zajęcia dla 
grup dziecięcych i młodzieżowych sekcja pływacka wpłacane na
rachunek bankowy Klubu: 
52 1020 3176 0000 5302 0234 0222. 
b) 1,00 zł brutto za jednostkę treningową odbywaną na terenie 
Pływalni PARK AVIA płatną każdorazowo w kasie bezpośrednio
przed rozpoczęciem zajęć treningowych.
8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do 
terminowego opłacania składek członkowskich z góry do 15-go 
dnia każdego miesiąca przez 11 miesięcy w roku także w 
przypadku nieobecności dziecka, choroby i kontuzji.
9. W przypadku kontuzji czy też choroby trwającej nie dłużej niż
miesiąc składka nie może być obniżona ani anulowana. W 
przypadku absencji dłuższej niż miesiąc (udokumentowanej 
przez lekarza) składka za drugi miesiąc może zostać obniżona o 
50 % na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W 
przypadku absencji dłuższej niż 2 miesiące (udokumentowanej 
przez lekarza) składka za trzeci i kolejne miesiące może zostać 
obniżona do 100 % na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna 
prawnego.
10. W przypadku 3 miesięcznych zaległości wobec Klubu 
zawodnik może zostać skreślony z listy zawodników a co za tym
idzie wykreślony z rejestru zawodników Polskiego Związku 
Pływackiego. 
11. W szczególnych przypadkach Zarząd Spółki na pisemny 
uzasadniony wniosek może obniżyć albo anulować składkę.
12. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie 
zwalnia z obowiązku ponoszenia składki lub nie umożliwia jej 
pomniejszenia.
13. Składka członkowska nie jest uzależniona od ilości zajęć w 
okresie rozliczeniowym.
14.W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, 
rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub 
pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej 
(biuro@parkavia.pl) najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego
następny miesiąc.
15. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, 
na którym przebywają Zawodnicy pod opieką trenera 
prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania 
alkoholu, palenia tytoniu oraz spożywania wszelkich używek. 
Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania 
treningów oraz zawodów grup dziecięcych lub młodzieżowych. 
Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do 
wykluczenia Zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub 
definitywnego zakończenia współpracy z Zawodnikiem. 
16. Zawodnik zapewnia we własnym zakresie  
wyspecjalizowany indywidualny sprzęt sportowy w 
szczególności - okularki, strój treningowy oraz startowy. 
§ 4. 
 PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU 
1. Klub zobowiązuje się do: 
a) umożliwienia korzystania z klubowej siłowni i pływalni na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
b) zapewnienia ogólnego sprzętu sportowego, przyborów i 
przyrządów treningowych niezbędnego do przeprowadzenia 
treningów z wyłączeniem indywidualnego wyspecjalizowanego 
sprzętu o którym mowa § 3 pkt 16,
c) zapewnienie strojów sportowych (koszulka, spodenki oraz 
bluza reprezentacyjna), które po sezonie lub zakończeniu 
współpracy z Zawodnikiem muszą być bezzwłocznie zwrócone 
do klubu, 
d) ubezpieczenia Zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) na czas zajęć w Klubie i zawodów,
e) szkolenia w oparciu o przyjęty program szkoleniowy klubu 
przez wykwalifikowaną kadrę,      f) pokrycia opłat związanych 
z uczestnictwem w rozgrywkach ligowych i turniejach (opłaty 
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wpisowe, startowe, opłaty OZP, PZP, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z trenerami poszczególnych grup szkoleniowych, 
g) transportu zawodników na zawody sportowe, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z trenerami poszczególnych grup 
szkoleniowych. 
2. Trener na bieżąco współpracuje z rodzicami/opiekunami 
prawnymi Zawodników, w tym minimum raz w roku zwołuje 
zebranie z rodzicami w celu omówienia wyników sportowych i 
spraw bieżących. .
3. Trener jest osobą odpowiedzialną z ramienia Klubu za 
koordynację działań całego zespołu jak również za jego 
prawidłowe funkcjonowanie.
4. Trener grupy dziecięcej lub młodzieżowej ma obowiązek 
prowadzenia dziennika trenerskiego który jest pod stałym 
nadzorem i kontrolą Zarządu Klubu lub jego przedstawiciela.
5 Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji o których 
mowa w § 3 ust. 5 i 15 niniejszego Regulaminu. 
6. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu,
który podejmuje ostateczną decyzję. § 5.
WYRÓŻNIENIA
1. Zasadniczymi wyróżnieniami Zawodników grup dziecięcych
lub młodzieżowych Klubu są:
a) pochwała do zawodników, do kibiców, do rodziców lub do 
szkoły, 
b) list gratulacyjny, 
c) nagroda rzeczowa,
2. Organem właściwym do przyznania wyróżnienia jest Zarząd 
Klubu.
§ 6. 

KARY 
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec 
Zawodnika grup młodzieżowych Klubu są:
a) upomnienie, 
b) nagana, , 
c) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce 
szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna
prawnego, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w 
prawach zawodnika grup dziecięcych lub młodzieżowych 
Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia 
współpracy z Zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami 
prawnymi, są oni zobowiązani do uregulowania zaległości 
finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do 
treningu sprzętu sportowego lub wydanych im bądź 
Zawodnikowi dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi
podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych oraz nie 
wydania zgody na transfer do innego klubu.
2. Regulamin jest nieodłącznym elementem szkolenia i 
budowania prawidłowej postawy zawodnika. Naruszenie 
Regulaminu jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy 
dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego
łamania do zakończenia współpracy z Zawodnikiem. 3. 
Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu 
indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do
interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W 
przypadku braku akceptacji zmian zapisów w Regulaminie 
możliwa jest rezygnacja z członkostwa w Klubie. 
5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje 
Zarząd Klubu.

……………………………………………………………….
Zarząd MKS Avia Świdnik Sp. z o.o. 

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
który przyjmuję do wiadomości zobowiązuję się 
przestrzegać jego postanowienia. 

Imię i nazwisko Zawodnika 

...................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

...................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

......................................................................
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