REGULAMIN SEKCJI TENISOWEJ
Górniczego Klubu Tenisowego NAFTA ZIELONA GÓRA
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sekcji tenisowej oraz zasady
uczestnictwa w zajęciach sportowych.
1. Celem sekcji tenisowej jest prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
uzdolnionych sportowo, dążenie do uzyskania wysokich wyników sportowych, a
także upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu.
2. Zajęcia są organizowane przez Klub oraz prowadzone przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia w miejscach i czasie wskazanym lub uzgodnionym z Klubem.
3. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć treningowych, rodzic lub opiekun dziecka
jest zobowiązany do:
- zapoznania się z niniejszym regulaminem,
- zapoznania się z zasadami opłacania składek członkowskich,
- złożenia wniosku o członkostwo w Klubie w imieniu dziecka,
- opłacenia pierwszej składki członkowskiej dziecka.
Wyjątek stanowią zajęcia pokazowe zachęcające do nauki gry. W tym przypadku
niezbędne jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna o zdolności uczestnictwa
w zajęciach sportowych.
4. Każde dziecko zobowiązane jest do posiadania licencji zawodniczej GKT Nafta
i ważnych badań lekarskich.
5. Brak posiadania licencji może być powodem przesunięcia zawodnika do grup o
mniejszym potencjale sportowym; brak ważnych badań lekarskich wykonanych przez
lekarza sportowego skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach sportowych
prowadzonych przez Klub do czasu ich uzyskania.
6. Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie skutkuje niedopuszczeniem do zajęć,
do czasu uregulowania składki.
7. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zajęciach należy o tym powiadomić
trenera prowadzącego zajęcia.

8. Bez względu na przyczyny i czasookres nieobecności na zajęciach, uregulowanie
zaległości składkowych jest warunkiem ponownego przystąpienia do treningów.
9. W przypadku udokumentowania choroby lub kontuzji trwającej ponad jeden miesiąc,
w ramach pomocy w ponoszonych kosztach leczenia, Zarząd może obniżyć wysokość
składki członkowskiej do 50% jej wysokości.
Zarząd podejmuje decyzję na pisemny wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu
opinii trenera prowadzącego.
10. Maksymalna ilość uczestników w grupie treningowej wynosi 10 uczestników.
11. Zajęcia

mogą

mieć

charakter

doskonalenia

gry

tenisowej,

ćwiczeń

ogólnorozwojowych i innych.
12. Uczestników zajęć obowiązuje punktualność i dyscyplina ćwiczeń.
W przypadku braku dyscypliny podczas treningu trener może:
1) odsunąć zawodnika od zajęć bez prawa opuszczania miejsca, w którym
prowadzony jest trening do zakończenia zajęć,
2) zmienić charakter prowadzonego treningu,
3) wnioskować do Zarządu o zastosowanie kar:
a. czasowego odsunięcia od treningów,
b. zastosowania kar wynikających ze Statutu Klubu.
13. Członek sekcji tenisowej jest obowiązany do reprezentowania Klubu w indywidualnej
i drużynowej rywalizacji sportowej organizowanych przez Klub, PZT i organizacje
w nim zrzeszone. Normę ilości meczy i turniejów dla poszczególnych kategorii
wiekowych ustalą trenerzy. Uczestnictwo członka sekcji w turniejach trenerzy
uzgodnią z rodzicami lub opiekunem. Dotyczy to również uczestnictwa w turniejach
organizowanych przez międzynarodowe organizacje tenisowe.
14. Trenerzy będą dokonywać bieżącej oceny zawodników na „karcie charakterystyki
zawodnika”, która jest przedstawiana opiekunowi i zawodnikowi. Ocena stanowi
podstawę do przydzielenia zawodnika do właściwej grupy treningowej. O powyższym
decyduje trener w porozumieniu z Wiceprezesem ds. sportowych.
15. Klub dla zawodników systematycznie reprezentujących GKT Nafta w turniejach
ogólnopolskich, zagranicznych zapewni:
- dodatkowe zajęcia indywidualne lub grupowe,
- sparingi,

- inne zajęcia podnoszące poziom sportowy.
16. W celu zwiększenia poziomu sportowego zawodnika dopuszcza się jego udział
w zajęciach innych grup pod warunkiem, że trener lub trenerzy tych grup wyrażą na to
zgodę.
17. Wszystkie zajęcia wymienione w pkt.15 będą oferowane zawodnikom na wniosek
trenerów w zależności od sytuacji finansowej Klubu.
18. Dodatkowe zajęcia organizowane przez Klub muszą być uzgodnione z Kierownikiem
Klubu.
19. W miarę możliwości finansowych Zarząd Klubu dopełni starań, aby wspomóc
zawodników zajmujących czołowe lokaty na ogólnopolskich listach klasyfikacyjnych,
a w szczególności zawodników zdobywających medale Mistrzostw Polski.
20. Plan szkoleniowy na każdy sezon (letni i zimowy) jest przygotowywany przez
trenerów w porozumieniu z Wiceprezesem ds. sportowych, a następnie zostaje
przedstawiony do zaakceptowania przez Zarząd Klubu.
21. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące zajęć sportowych należy kierować do trenera
prowadzącego.
22. Rezygnacja z członkostwa w sekcji tenisowej wymaga formy pisemnej. Ponowny
akces do sekcji wymaga zgody Zarządu po zasięgnięciu opinii trenera.

Powyższy Regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarządu GKT Nafta przy PGNiG O/Zielona Góra
z dnia 26 listopada 2012r. i obowiązuje od dnia 1grudnia 2012r.
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