
 
 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO 
„NEPTUN ŚWIDNICA” 

 
 
I UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ 
NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:  
 Klub Sportowy „Neptun Świdnica” – Klub Sportowy „Neptun Świdnica” z siedzibą w 
Świdnicy ul. Długa 33 
 Zarząd – Zarząd Klubu Sportowego „Neptun Świdnica”  
 Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków Klubu Sportowego 
„Neptun Świdnica” 
 Członek -Zawodnik – członek Klubu Sportowego „Neptun Świdnica” reprezentujący Klub i 
uczestniczący w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy „Neptun 
Świdnica” oraz w zawodach, zwany dalej Zawodnikiem.  
 Członek-Uczestnik – członek Klubu Sportowego „Neptun Świdnica” uczestniczący w 
zajęciach z nauki pływania organizowanych przez Klub Sportowy „Neptun Świdnica”, zwany 
dalej Uczestnikiem.  

 
 II ZASADY FINASOWANIA:  
1.Klub Sportowy „Neptun Świdnica” finansowany jest przez:  
 rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska)  
 jednostki terytorialne (dotacje)  
 darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów  
 dochody z ofiarności publicznej  
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu Sportowego „Neptun Świdnica” 
podejmując uchwałę określającą wysokość składki.  
3. Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich w Klubie Sportowym „Neptun 
Świdnica” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 
III WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA  
 W zajęciach nauki pływania mogą brać udział Uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć 
uczestnictwa w zajęciach podpisując deklarację przystąpienia do „K.S.Neptun Świdnica”  
 Regularne opłacanie składek członkowskich  
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.  
 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH  
 W zajęciach sportowych mogą brać udział Zawodnicy, którzy zadeklarowali chęć 
uczestnictwa w zajęciach podpisując deklarację przystąpienia do „K.S. Neptun Świdnica”  



 Regularne opłacanie składek członkowskich  
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone badaniami 
lekarskimi od lekarza sportowego.  
 Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma 
obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich.  
 Decyzję o zgłoszeniu Zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener Główny na 
podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w zajęciach treningowych.  
 Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.  
 Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym.  
 Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na 
dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów.  
 Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady 
muszą być zaakceptowane i uzgodnione z Trenerem Głównym.  
 
V FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I 
ZGRUPOWANIA (dot. wyłącznie Zawodników)  
 Koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na 
zawodach ponoszą rodzice zawodników lub Klub w miarę posiadanych środków 
finansowych.  
 Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub.  
 W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski dla Zawodników od 14 
roku życia Klub, w miarę posiadanych środków, pokrywa koszty związane z 
przygotowaniami i startem w zawodach Zawodnikom, którzy obecnie uzyskają wynik na 
poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do finału B na MP w roczniku o rok 
starszym w poprzednim sezonie. 
  W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski 10,11,12 i 13latków i Mistrzostw Okręgu 
Klub, w miarę posiadanych środków, pokrywa koszty związane z przygotowaniami i startem 
w zawodach Zawodnikom, którzy na 30 dni przed rozpoczęciem zawodów znajdują się na 
pozycji 1-20 w zestawieniu ogólnopolskim w danym roczniku i sezonie wg 
www.swimrankings.pl 
 Zawodnicy nie spełniający w/w kryteriów pokrywają koszty przygotowań i startów we 
własnym zakresie.  
 Reprezentować barwy Klubu na MP mogą Zawodnicy posiadający klasę sportową w swojej 
kategorii wiekowej zgodnie z obowiązującymi tabelami PZP. Decyzję o starcie zawodnika nie 
spełniającego w/w kryterium na MP podejmuje Zarząd w porozumieniu z Trenerem 
Głównym. 
 
VI OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO „NEPTUN ŚWIDNICA” 
  Klub sportowy ma obowiązek zagwarantować miejsce na pływalni.  
 Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na pływalni oraz 
na zawodach i zgrupowaniach sportowych.  
 
VII PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU SPORTOWEGO „NEPTUN 
ŚWIDNICA” UCZESTNIK/ZAWODNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:  
 Uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego  
 Korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej, 
 Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,  



 Udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do Mistrzostw Polski w momencie 
uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do finału B na MP w 
sezonie poprzedzającym (dot. wyłącznie Zawodników)  
 Dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach 
treningowych. Wysokość dofinansowania zależna jest od wyników sportowych Zawodnika 
oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu (dot. wyłącznie Zawodników)  
 Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia Członkiem 
Klubu.  
 
VIII UCZESTNIK/ZAWODNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:  
 Przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu Klubu Sportowego „Neptun 
Świdnica”.  
 Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni.  
 Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu. W przypadku 
niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać niezwłocznie 
przesunięty do innej grupy treningowej.  
 Stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową lub nauki 
pływania.  
 Posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie oraz klapki.  
 Osoby korzystające z pływalni muszą być zdrowe tj. wolne od chorób dróg oddechowych, 
chorób skóry oraz chorób układu nerwowego np.: epilepsji, w przypadku wątpliwości należy 
zasięgnąć opinii lekarskiej.  
 Każdy Zawodnik zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w 
Poradni Sportowo-Lekarskiej. 
 Każdy Uczestnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego 
dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.  
 Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza 
sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku 
ich wystąpienia (dot. wyłącznie Zawodników).  
 Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie (miesięczne).  
 Brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez 
Klub macierzysty (dot. wyłącznie Zawodników).  
 Udział Zawodnika Klubu Sportowego w zawodach pływackich innych niż międzyszkolne 
na własną rękę jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez  trenera odpowiedzialnego za 
danego zawodnika w porozumieniu z Trenerem Głównym i Zarządem, w innym przypadku 
zawodnik zostanie zawieszony w prawach członka 
 Godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, poszanować zasady 
uczciwej walki, szacunku dla przeciwnika.  
 Zawodnik, który otrzymał sprzęt klubowy (tj. koszulkę, spodenki, bluzę, plecak, sprzęt 
pływacki) na mocy podpisanej przez siebie „Deklaracji otrzymanego sprzętu” jest 
zobowiązany oddać sprzęt przy odejściu z klubu. 
W przypadku niedostosowania się do powyższego Regulaminu, znacznych uchybień w 
zachowaniu Zawodnika/Uczestnika lub nieposzanowania zaleceń Trenera, następuje wobec 
Zawodnika/Uczestnika: tymczasowe zawieszenie w obecności na treningach (długość 
zawieszenia zależy od decyzji Trenera Głównego, w przypadku zawieszenia nie przysługuje 
prawo do zwrotu składki członkowskiej) lub wykluczenie z udziału na zawodach. Decyzja 
Trenera Głównego jest niepodwarzalna i ostateczna i niezależna od opinii pozostałych 
Zawodników/Uczestników. 
 



IX ZMIANA BARW KLUBOWYCH:  
 W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku 
Pływackiego.  
 Zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres 6-miesięcy nie 
może reprezentować barw innego klubu.  
 
X USTANIE CZŁONKOSTWA:  
 Każda ze stron może wypowiedzieć członkostwo w Klubie w każdej chwili, z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia.  
 Klub ma prawo do wypowiedzenia Członkowi Zawodnikowi/Członkowi Uczestnikowi 
członkostwa w Klubie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia 
przez uczestnika zasad niniejszego regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia 
społecznego.  
 Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 Wszelkie propozycje zmiany Regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną 
poddane do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu Sportowego „Neptun 
Świdnica”.  
 Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicy informacyjnej oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej 
Klubu.  
 Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź 
niejasnych.  
 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.  
 Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Sportowego „Neptun Świdnica” Szczegółowe 
zasady opłacania składek członkowskich „K.S. Neptun Świdnica”  
A. Zasady ogólne  
1. Każda osoba, przystępując do Klubu Sportowego „Neptun Świdnica”, zwanego dalej 
Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z uchwałą przyjętą 
przez Zarząd Klubu. 
2. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.  
3. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w 
drodze uchwały.  
4. W przypadku nie opłacanie składek członkowskich Klub zastrzega sobie prawo do 
usunięcia Uczestnika/Zawodnika z grupy treningowej.  
5. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek 
członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.  
6. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek 

członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i 
podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w 
przypadku, gdy ten jest niepełnoletni. 

Zarząd odstąpi od zwyczajnego trybu pobierania składek tylko w przypadku min. 1-dno 
miesięcznej nieobecności na treningach Uczestnika/Zawodnika .  
7. Opłaty członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (opłata za wynajem 
pływalni, prowadzenie szkolenia, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkolenia, 
księgowość, sprzęt sportowy, itp.)  
B. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.  
1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.  
2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na 
konto Klubu Sportowego „Neptun Świdnica” – Bank Spółdzielczy w Świdnicy 
97 9531 0006 2001 0008 9193 0001 
 Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.  
4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:  
a) opłata członkowska  
b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka;  
c) okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące.  
5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w 
przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez 
Zarząd z listy członków Klubu.  
6. Wysokości składek członkowskich miesięcznych: 
Zgodnie z uchwałą dotyczącą wysokości składek w zależności od przynależności do 
poszczególnych grup treningowych. ( wysokość ustalonej stawki wpisana jest w zawartej 
Umowie Uczestnictwa). 
7. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia 
składki członkowskiej.  
8. Zawodnikom Klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach: kiedy z 
własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym, kiedy 
wypadają dni wolne w dniach treningowych wynikające z przypadających świąt 
państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się na Krytej Pływalni, oraz przerw 
wynikających z ferii zimowych, letnich i świątecznych (Boże Narodzenie, Nowy Rok, 
Wielkanoc) itp.  
 
 
 



Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.  
 
1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu może wysłać 
drogą elektroniczną do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w 
przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.  
2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 
miesiąc, a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie 
zawieszane w prawach członka Klubu.  
3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 
miesiąc Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.  
4. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek, może starać się o ponowne 
przyjęcie.  
5. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości w stosunku do 
Klubu 
6. Niewpłacenie składki za dany miesiąc w terminie, sprawia że staje się ona zaległością 
finansową Uczestnika/Zawodnika wobec Klubu. 
7. Obowiązkiem uiszczenia składki członkowskiej objęci są wszyscy Uczestnicy/Zawodnicy, 
którzy w danym miesiącu minimum jeden raz uczestniczyli w zajęciach. 
 
 
 
 
 
 


