REGULAMIN SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA SEKCJA KICKBOXINGU
Prawa i obowiązki członków sekcji kickboxingu AZS AWF Warszawa

§1
Zasady Ogólne
1.

2.

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady Sekcji Kickboxingu Klubu
Sportowego AZS AWF Warszawa oraz prawa i obowiązki jego członków i
uczestników zajęć.
Każdy członek/uczestnik może zostać zawodnikiem przechodząc pozytywnie
rekrutację sportową.
a) Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału uczestnika, są
trenerzy pracujący w Sekcji Kickboxingu, KS AZS AWF Warszawa;
b) W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują władze Klubu.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Uczestnicy zajęć Sekcji Kickboxingu, KS AZS AWF Warszawa, muszą posiadać
aktualne badania lekarskie oraz aktualną legitymację członkowską Klubu.
Każdy zawodnik, członek Klubu AZS AWF Warszawa, zobowiązany jest godnie
reprezentować jego barwy, szacunek do herbu, tradycji oraz przestrzegania zasad
uczciwej sportowej rywalizacji w myśl idei olimpijskiej.
Organizatorem zajęć i treningów z kickboxingu jest Klub Sportowy AZS AWF
Warszawa, który zastrzega sobie pełne prawo do zmiany trenerów w grupach
szkoleniowych, terminach oraz miejscu treningów, podejmowania decyzji w zakresie
zgłaszania i uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych, turniejach lub innych
formach współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kickboxing oraz dyscyplinach
pokrewnych tj. boks, muay thai, karate, mma.
Rodzice/opiekunowie prawni, zawodnicy oraz trenerzy, niezależnie od swoich
osobistych przekonań powinni w pełni uszanować decyzję władz Klubu oraz
Trenerów sekcji.
Rodzice/opiekunowie prawni, zawodnicy oraz trenerzy, zobowiązani są do
dokonywania opłat regulaminowych zgodnie z regulaminem uczestnictwa Klubu.
W przypadku opłat, Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zawodnika na
trening;
Rodzice/opiekunowie prawni, zawodnicy i trenerzy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć zgodnie z ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 04.II.1994 r (DZ.U z 2006r nr 90, poz.631) oraz
przechowywanie i przetwarzanie zawartych w deklaracji danych osobowych dla

9.

potrzeb związanych z działalnością klubu, zgodnie z RODO z dn. 27.IV.2016r, aktu
nadrzędnego w stosunku do ustawy polskiej.
Rodzice/opiekunowie prawni, zawodnicy i trenerzy ponoszą odpowiedzialność
materialną za szkody spowodowane przez uczestnika zajęć w wyniku
nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.
§2
Obowiązki Klubu

1. Klub zobowiązuje się do:
a) uzyskania wszelkich zezwoleń/licencji, niezbędnych do uczestnictwa w rywalizacji
sportowej organizowanej przez Polski Związek Kickboxingu (PZKB)
b) uzyskania wszelkich zezwoleń/licencji pozwalających na uczestnictwo członków
sekcji Kickboxing w zawodach i turniejach jako reprezentanci Klubu Sportowego
AZS AWF Warszawa;
c) ubezpieczenia Klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
d) zapewnienia specjalistycznej bazy treningowej z pełnym wyposażeniem
niezbędnym do organizacji zajęć w sekcji kickboksingu;
e) zapewnienia fachowej, wykwalifikowanej opieki szkoleniowej;
f) zapewnienia, profesjonalne wyposażenie Sali treningowej;
g) rekomendowania zawodników do uzyskania świadczeń finansowych w postaci
uczelnianych lub miejskich stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcia
sportowe, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulaminami;
h) pozyskania środków finansowych do funkcjonowania sekcji kickboksingu;
2. W zależności od poziomu sportowego członka/zawodnika, Klub może:
a) zapewnić opiekę fizjoterapeuty w przypadku leczenia urazów i kontuzji doznanych
w trakcie realizacji procesu szkoleniowego i zawodów;
b) zapewnić dodatkowy sprzęt osobisty tj. bluzy, koszulki, rękawice, ochraniacze,
pozwalający na godne reprezentowanie Klubu w trakcie uczestnictwa w turniejach
i zawodach;
c) zapewnić wsparcie finansowe uczestnictwa w zawodach akademickich;
d) dofinansować uczestnictwo w turniejach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z
Władzami Klubu;
§3
Prawa i Obowiązki Zawodnika Klubu
1. Zawodnik zobowiązuje się

a. Godnie reprezentować barwy klubu AZS AWF Warszawa na treningach,
zawodach sportowych jak i w życiu codziennym;
b. Dbać i rozwijać wizerunek Klubu m.in. poprzez reklamowanie Klubu Sportowego
AZS AWF Warszawa zawodach, treningach, zgrupowaniach, seminariach
sportowych, poprzez własne media społecznościowe, strony i portale internetowe
czy noszenia ubioru sportowego AZS AWF Warszawa w trakcie turniejów i
zawodów.
c. Szanować kolegów i koleżanki z Klubu, pracowników, władze i trenerów Klubu,
sędziów, oficjeli i rywali.
d. Dbać o porządek w Sali treningowej na zajęciach, po zajęciach i podczas
rywalizacji sportowej;
e. Wykonywać polecenia i zalecenia trenera oraz innych przełożonych klubu
Sportowego AZS AWF Warszawa.
f. Bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne trenerowi i zespołowi
medycznemu.
g. Przestrzegać regulaminów klubowych, związkowych, obiektu, uczelnianych oraz
przepisów sportowych dyscypliny;
h. Aktywnego i sportowego uczestnictwa w treningach, zajęciach i seminariach
organizowanych przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa. W przypadku
notorycznych nieobecności zawodnika bez poinformowania trenera o przyczynach,
będzie to traktowane jako niewypełnienie swoich obowiązków wobec Klubu;
i. Informowania trenera o propozycjach udziału w zawodach, turniejach, seminariach
sportowych, które nie zostały zgłoszone oficjalną drogą do Klubu, oficjalnych
przedstawicieli Klubu lub trenera. Zawodnik, który chce wziąć udział w testach,
treningach, seminariach lub turniejach w innym Klubie, musi uzyskać stosowną
zgodę Trenera oraz Władz Klubu. W przypadku uczestnictwa zawodnika w/w
zajęciach bez zgody, może on zostać zawieszony na okres do 6 miesięcy. Okres
zawieszenia, nie zwalnia zawodnika z płacenia opłat regulaminowych czy innych
składek Klubowych. Od decyzji zawieszenia przysługuje możliwość odwołania do
Władz Klubu w ciągu 14 dni od daty zawieszenia;
j. Czynnego wspierania Klubu we wszelkich działaniach promocyjnych oraz
organizacyjnych w tym m.in.: pomocy w organizacji zawodów sportowych,
uczestnictwa w poczcie sztandarowym Klubu, uczestnictwa w festynach i
pokazach organizowanych przez Klub;
3. Zawodnicy, członkowie sekcji Kickboksingu Klub, w trakcie reprezentowania Klubu
oraz podczas treningu, mają bezwzględny zakaz stosowania używek: papierosów,
alkoholu, narkotyków, środków dopingujących itp. W czasie wolnym, publikowanie
wszelkich treści w otwartych mediach społecznościowych, jest traktowane jako
reprezentowanie Klubu i wszelkie treści mogące narazić wizerunek Klubu będą
traktowane jako złamanie niniejszego zapisu.

4. W myśl zapisów zakazu konkurencji uregulowanych w kodeksie pracy, zawodnik nie
może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Klubu Sportowego AZS AWF
Warszawa ani świadczyć swoich usług sportowo-szkoleniowych względem innych
podmiotów prowadzących taką działalność w tym: reklamowania poprzez otwarte
media społecznościowe innych Klubów Sportowych prowadzących zajęcia, treningi
oraz grupy zawodnicze w sportach walki. Istnieje możliwość uzyskania pisemnej
zgody od władz Klubu na prowadzenie zajęć rekreacyjnych w nielicencjonowanych w
PZKB klubach sportowych.
5. W przypadku zmiany barw klubowych i przejścia zawodnika do innego klubu
licencjonowanego w PZKB, stosowane są przepisy na podstawie art 26 ust 1,3
ustawy z dn 18.01.1996r o kulturze fizycznej (Dz.U.nr.25poz.113) oraz statutu PZKB
(regulamin przynależności zmian barw klubowych).
6. W przypadku zmiany barw klubowych i przejścia zawodnika do innego klubu
nielicencjonowanego w PZKB, uczestniczącego w rywalizacji sportowej w
dyscyplinach pokrewnych tj. boks, mma, muay thai, taekwondo itp. Zawodnik
zobowiązany jest to pokrycia pełnych kosztów szkolenia nie mniejszych niż 10 000zł
za każdy rok stażu w Klubie Sportowym AZS AWF Warszawa.
7. Zawodnicy sekcji kickboksingu Klub AZS WF Warszawa, powinni uczestniczyć w
obozach, seminariach szkoleniowych, szkoleniach sportowych oraz zawodach
wyznaczonych przez trenera Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa.
Rodzice/opiekunowie prawni i inne osoby postronne, nie uczestniczą w procesie
powołania na zawody oraz w odprawach sportowych i szkoleniach treningowych. W
trakcie zawodów jedynie Trenerzy Klubowi są zobowiązani do pracy z zawodnikami
sekcji, uczestnictwa w odprawach, podpowiedziach przy narożniku zawodnika.
Pozostałe osoby podczas podczas zawodów, seminariów, turniejów i szkoleń powinni
przebywać na trybunach lub w innych miejscach wyznaczonych przez organizatora
czy Trenera Sekcji.
§4
Prawa i Obowiązki Trenera Klubu
1. Trener Klubu jest jedyną osobą, która może:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

udzielać wskazówek szkoleniowych zawodnikom klubu,
ustalać kalendarz i plan walk i zajęć,
wpuszczać osoby na trening,
reprezentować Klub podczas zawodów sportowych.
ustalać skład zawodniczy na turniejach i zawodach sportowych;
ustalać skład treningowych w ramach prowadzonych grup szkoleniowych;
zawiesić zawodnika w prawach i obowiązkach członka sekcji oraz wystąpić do
Władz Klubu o zastosowanie kary dyscyplinarnej względem zawodnika.

2. Trener zobowiązuje się:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
3.
4.
5.
6.
7.

Godnie reprezentować barwy klubu AZS AWF Warszawa na treningach,
zawodach sportowych jak i w życiu codziennym;
Podnoszenia swoich kwalifikacji w szkolonej dyscyplinie sportowej;
Wykonywać polecenia Władz Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa;
Działać na szkolę Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa;
Być świadomym wpływu dyscypliny w procesie wychowania zawodnika i nie
powinien stawiać wyżej wartości wyniku sportowego nad wartościami
kształtującymi postawy etyczno-moralne.
W myśl zapisów zakazu konkurencji uregulowanych w kodeksie pracy, nie może
prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Klubu Sportowego AZS AWF
Warszawa, ani świadczyć swoich usług sportowo-szkoleniowych względem innych
podmiotów prowadzących taką działalność w tym: reklamowania poprzez otwarte
media społecznościowe innych Klubów Sportowych prowadzących zajęcia, treningi
oraz grupy zawodnicze w sportach walki. Istnieje możliwość uzyskania pisemnej
zgody od władz Klubu na prowadzenie zajęć rekreacyjnych w nielicencjonowanych
w PZKB klubach sportowych.
Stać na straży honoru i godności swojej profesji we wszystkich kontaktach
zawodowych z zawodnikami, sędziami, administracją Klubu, przedstawicielami
szkół, uczelni wyższych, związków sportowych, mediów oraz publicznością;
Pełnić aktywną rolę wychowawczą w przeciwdziałaniu dopingowi i nadużywaniu
alkoholu, paleniu papierosów i używania narkotyków;
Unikać palenia papierosów i spożywania alkoholu w obecności zawodników;
Uczestnictwa w zgłoszonych przez Klub zawodach i turniejach sportowych;
Dbania majątek sekcji oraz Klubu;
Rozwijanie sekcji, poprzez organizowanie seminariów, zawodów, szkoleń.

Trener powinien pełnić aktywną rolę w przeciwdziałaniu dopingowi nadużywania
alkoholu paleniu papierosów i używania narkotyków.
Trener powinien unikać palenia papierosów i picia alkoholu w obecności zawodników.
Trener nie powinien zdobywać informacji o rywalach innymi środkami niż przyjęte w
danej dyscyplinie lub związku sportowym.
Trener zobowiązany jest do uczestniczenia w zgłoszonych przez klub w zawodach
sportowych .
Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy w ramach szkolenia
sportowego. Trener ma prawo zawiesić lub zrezygnować ze szkolenia zawodnika w
każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych

podpis

