
 
 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW  

UCZESTNICTWA W SZKOLENIU SPORTOWYM GKT NAFTA ZIELONA GÓRA 

 
Niniejszy regulamin zwrotu kosztów określa zasady pomocy finansowej najbardziej aktywnym uczestnikom szkolenia 
sportowego, których rodzice lub opiekunowie ponoszą wysokie koszty organizacyjne współzawodnictwa sportowego, a dzięki 
którym GKT Nafta ma znaczącą pozycję na polskiej mapie tenisowej. 

1. Zwrot kosztów dotyczy uczestnictwa zawodnika w szkoleniu sportowym, o ile zawodnik przestrzega: 
- planów  treningowych i startowych uzgodnionych pomiędzy trenerem prowadzącym zawodnika a opiekunem zawodnika 
niepełnoletniego lub zawodnikiem pełnoletnim,  
- obowiązujące w Klubie regulaminy i realizuje decyzje władz Klubu, 

- opłat z tytułu składek członkowskich. 

Listę zawodników, na podstawie której uzyskuje się uprawnienie do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa       
w szkoleniu zawodnika przedstawia Zarządowi kierownik Klubu po zaopiniowaniu pisemnym przez trenera prowadzącego. 

2. Zwrot kosztów jest przyznawany  za dwa okresy szkolenia: 
- zimowy ; na podstawie  listy klasyfikacyjnej PZT nr 4 w swojej kategorii wiekowej, 
- letni ; na podstawie listy klasyfikacyjnej PZT nr 10 w swojej kategorii wiekowej  

3. Zwrot kosztów zależny jest od pozycji zawodnika na listach klasyfikacyjnych PZT: 

 

Pozycja zawodnika/ czki  Punkty 

1 – 2 100 

3 - 4 80 

5 – 8 60 

9 - 16 40 

4. Wysokość kwoty, tzn. wartość punktu (z powyższej tabeli) w złotych, jaka przysługuje do zwrotu ustala Zarząd Klubu ( za 
okres zimowy , za okres letni  ) i jest ściśle uzależniona od kondycji finansowej Klubu. 

5. Rozliczenie następuje  na druku obowiązującym w Klubie . 
      Zwrot kosztów dla zawodnika i opiekuna ujętych w rozliczeniu może obejmować następujące składniki: 
      - wpisowe  zawodnika do turnieju (dowód KP, rachunek ), 
      - bilety na ( z przysługującymi ulgami )przejazd pociągiem PKP lub PKS lub przejazd własnym samochodem tzw.  
      kilometrówka ,( według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. ( z późniejszymi  
      zmianami ) 
      - wyżywienie na zawodach - rachunek  lub dieta według Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29  
      stycznia 2013r.( z późniejszymi zmianami ) 

- noclegi na zawodach – faktura lub ryczałt w wysokości 150% diety według Rozporządzenia jw. 

6. Rozliczenie jest realizowane wyłącznie przez osobę pełnoletnią. 

7. Zarząd Klubu może przyznać dodatkową nagrodę zawodnikowi za jego wybitne osiągnięcia sportowe. 

8. Koszty uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach drużynowych Klubu, tzn. przejazdy, wyżywienie i noclegi, ponosi całkowicie 
Klub na podstawie rachunków. 

 

 

 

Powyższy Regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarządu GKT Nafta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r.  
i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015r. 

 

 


