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REGULAMIN SEKCJI GIMNASTYCZNEJ 
KS AZS AWFiS Gdańsk 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. „Klubie” należy przez to rozumieć klub sportowy AZS AWFiS Gdańsk, którego siedziba 

znajduje się pod wskazanym adresem: ul. Czyżewskiego 30a, 80-336 Gdańsk,  

tel. 601 981 867, NIP: 584-10-20-460 adres e-mail: biuro@azsawfis.pl 

2. „Sekcji” należy przez to rozumieć sekcję gimnastyczną, która działa pod w/w Klubem 

w oparciu o jego statut oraz niniejszy regulamin pod wskazanym adresem: 

ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, tel. 867 601 981 , adres e-mail: 

gimnastyka@azsawfis.pl  

3. „Zawodniku” należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w niniejszym regulaminie został dopuszczony do udziału 

w zajęciach sportowych organizowanych przez sekcję gimnastyczną. 

4. „Kandydacie” należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do 

udziału w zajęciach na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

5. „Kierowniku sekcji” należy przez to rozumieć osobę, która koordynuje, zarządza, 

nadzoruje pracę oraz podejmuje działania związane z prowadzeniem sekcji. 

6. „Trenerze koordynatorze” należy przez to rozumieć osobę, które koordynuje pracę 

trenerów oraz podejmuje działania związane z organizacją szkolenia oraz wyjazdów. 

7. „Treningach” należy przez to rozumieć zajęcia sportowe prowadzone w ramach 

działalności sekcji w miejscu/miejscach do tego wyznaczonych. 

8. „Trenerze” należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia realizowane w ramach 

działalności sekcji. 

9.  „Składka klubowa” należy rozumieć składkę roczną AZS PLANETA. 
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10. „Opłata członkowska” należy rozumieć opłatę miesięczną na cele statutowe sekcji 

gimnastycznej klubu AZS AWFiS Gdańsk. 

 

§2 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów oraz warunki uczestnictwa 

w treningach, zawodach i innych sportowych wydarzeniach organizowanych w ramach 

działalności sekcji gimnastycznej KS AZS AWFiS Gdańsk. 

2. Główne założenia sekcji gimnastycznej: 

a. rozwój sprawności fizycznej - ogólnej i specjalnej w oparciu o dyscyplinę 

gimnastyka sportowa, 

b. realizacja założeń wieloletniego programu szkolenia w sportach gimnastycznych 

dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, 

c. uzyskiwanie jak najwyższych wyników w zawodach sportowych rangi miejskiej, 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, 

d. podejmowanie działań dla zapewnienia wychowania w duchu idei sportowych, 

rozwoju psychofizycznego, doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

oraz przeciwdziałania wszelkim nałogom i uzależnieniom, 

e. upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców pomorza i okolic. 

3. Sekcja zapewnia organizację całorocznych treningów*1 o charakterze 

ogólnorozwojowym i specjalistycznym.  

4. Sekcja współpracuje z placówkami oświatowymi - Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

numer 2 w Gdańsku, Szkołą Podstawową nr 77 w Gdańsku oraz Akademią Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

5. Zajęcia sportowe są prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych w klubie 

oraz nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z którymi sekcja 

współpracuje. 

6. Warunkiem uczestnictwa w treningach jest: 
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a. dokonanie prawidłowej rejestracji w systemie internetowym sekcji (link zostaje 

przesłany po pozytywnym przejściu testów sprawności), 

b. posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do uprawiania sportu, 

c. akceptacja oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu zajęć, 

d. terminowe opłacanie składek klubowych oraz opłat członkowskich. 

7. Sekcja posiada osobny rachunek bankowy o numerze: 54 1750 0012 0000 0000 3503 

6016. 

8. Opłaty członkowskie są wykorzystywane na cele statutowe sekcji gimnastycznej KS 

AZS AWFiS Gdańsk. 

*1 W przypadku treningów poza rokiem szkolnym / rokiem akademickim dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, którzy nie przygotowują się do zawodów ogólnopolskich klub 

zastrzega sobie prawo do nieorganizowania zajęć treningowych lub ich organizacji za 

dodatkową opłatą. 

 

§ 3 

Zasady i przebieg rekrutacji oraz rezygnacji z członkostwa 

1. Rekrutacja do sekcji odbywa się poprzez stronę internetową www.azsawfis.pl 

2. Przebieg rekrutacji: 

a. ocena umiejętności sportowych przez trenera wyznaczonego przez kierownika 

sekcji gimnastycznej lub trenera wyznaczonego przez placówkę oświatową, z którą 

klub ma podpisane porozumienie o współpracy, 

b. uzyskanie pozytywnej opinii trenera/nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach 

o profilu sportowym oraz kierownika sekcji gimnastycznej,  

c. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie internetowym 

sekcji (link przesyłany po otrzymaniu pozytywnej opinii), 

d. zaakceptowanie wprowadzonych danych, regulaminu zajęć, polityki RODO, 

oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, 

e. podpisanie umowy członkowskiej oraz dostarczenie jej w pierwszym tygodniu 

zajęć do trenera prowadzącego, 



 
 
 
 

 
 

St
ro

na
4 

f. dostarczenie do trenera prowadzącego aktualnych badań lekarskich 

potwierdzających zdolność do uprawiania sportu, 

g. rejestracja w systemie AZS PLANETA (składka klubowa). 

3. Kandydat do sekcji musi spełniać następujące kryteria ogólne, stanowiące jednocześnie 

kryteria kwalifikowalności: 

dzieci i młodzież: 

a. ukończony 6 roku życia, 

b. posiadająca orzeczenie lekarskie o możliwości udziału w zajęciach 

gimnastycznych, 

c. nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej jak również umysłowej. 

Osoby pełnoletnie: 

a. posiadające orzeczenie lekarskie o możliwości udziału w zajęciach 

gimnastycznych, 

b. nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej jak również umysłowej. 

4. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w klubie następuje po złożeniu pisemnej 

rezygnacji lub wypowiedzenia umowy członkowskiej do Kierownika sekcji osobiście, 

bądź e-mailem na adres gimnatyka@azsawfis.pl 

5. Wzór rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej www.azsawfis.pl 

6. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. 

7. Zawodnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zawodnika) do 

dnia rezygnacji musi uregulować składki wobec klubu oraz zwrócić otrzymany od klubu 

sprzęt sportowy. W przypadku zaległości występujących przed datą rezygnacji Zarząd 

Klubu ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych składek tj. wystawić 

wezwania do zapłaty, złożyć wniosek do sądu o wystawienie tytułu egzekucyjnego. 

8. W przypadku złożenia rezygnacji opłata członkowska przestaje obowiązywać od 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
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§ 4 

Obowiązki i prawa zawodników 

1. Zawodnicy zobowiązani są do: 

a. posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do uprawiania 

sportu wystawionych przez lekarza medycyny sportowej, 

b. posiadania aktywnej licencji klubowej oraz w przypadku udziału w zawodach 

krajowych – aktywnej licencji Polskiego Związku Gimnastycznego na dany rok 

kalendarzowy, 

c. aktywnego uczestnictwa w procesie szkolenia sportowego organizowanego przez 

klub, 

d. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i godnego reprezentowania klubu 

w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, 

e. dbania o stan swojego zdrowia celem przygotowania do stopniowo wzrastających 

obciążeń psychicznych i fizycznych 

f. przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania się z dbałością o utrzymywanie 

ciężaru ciała w stałym przedziale oraz nieprzyjmowania wszelkiego rodzaju używek 

w tym: nie palenia i unikania picia napojów alkoholowych, zażywania środków 

odurzających i narkotyków oraz nie stosowania niedozwolonego wspomagania 

i innych zakazanych środków i metod,  

g. szanowania podjętych decyzji przez władze klubu, kierownika sekcji a także 

trenerów prowadzących, 

h. posiadania odpowiedniego stroju sportowego oraz osobistego specjalistycznego 

sprzętu gimnastycznego na treningach i zawodach sportowych wg zaleceń trenera. 

i. występowania na oficjalnych zawodach sportowych zawsze w strojach klubowych 

(koszulki, dresy, stroje gimnastyczne), 

j. przestrzegania zapisów regulaminów obiektów, na których odbywają się treningi 

lub inne zajęcia sportowe. 

k. dbania o sprzęt sportowy znajdujący się w obiektach, na których odbywają 

się zajęcia*2, 



 
 
 
 

 
 

St
ro

na
6 

l. odnoszenia się z szacunkiem do kolegów z klubu, trenerów, pracowników klubu, 

kibiców oraz sędziów, a także przestrzegania zasad fair-play i dobrego 

wychowania, 

m. identyfikowania się z klubem oraz dbania o jego dobry wizerunek w życiu 

codziennym, 

n. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

o. przestrzegania zapisów statutu oraz regulaminu klubu, 

p. podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich form 

dyskryminacji, w tym zwłaszcza ze względu na rasę, wyznania religijne, 

pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć czy orientację seksualną oraz do 

unikania i przeciwdziałania zachowaniom prowokującym zjawiska nienawiści 

w sporcie, w tym szerzenia nienawiści w Internecie.  

2. Zawodnik ma prawo: 

a. uczestniczyć w treningach organizowanych przez klub i korzystać ze sprzętu 

klubowego, 

b. korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z decyzją Zarządu Klubu 

i kierownika sekcji oraz z przyznanych nagród pod warunkiem dopełnienia 

wszelkich zobowiązań względem Klubu i za pełnym, pisemnym poparciem ze 

strony trenera prowadzącego, trenera koordynatora oraz kierownika sekcji, 

c. uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach szkoleniowych pod warunkiem 

dopełnienia wszelkich zobowiązań względem klubu i przy braku sprzeciwu ze 

strony trenera prowadzącego, trenera koordynatora oraz kierownika sekcji 

d. uzyskania pełnej informacji dotyczącej swoich umiejętności sportowych, 

e. do poszanowania jego godności osobistej. 

 *2 W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu sportowego koszty naprawy ponosi 

zawodnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic /opiekun prawny zawodnika). 
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§ 5 

Obowiązki i prawa trenerów 

1. Trenerzy Klubu zobowiązani są do: 

a. godnego reprezentowania klubu, tworzenia sportowej i koleżeńskiej atmosfery 

w gronie trenerskim i zawodniczym, 

b. odnoszenia się z poszanowaniem do barw klubowych, historii, tradycji, 

pracowników, kolegów i zawodników, 

c. dbania o mienie klubowe i sprzęt sportowy, 

d. przestrzegania obowiązujących na obiektach zasad sportowych i regulaminów jak 

również zapoznania z nimi swoich zawodników, 

e. wypełniania zadań w szczególności tych dotyczących: realizacji programów 

treningowych, obecności na treningach, prowadzenia bieżącej dokumentacji 

treningowej oraz kontroli procesu treningowego, 

f. występowania na oficjalnych zawodach sportowych zawsze w strojach klubowych 

(koszulki, dresy), 

g. sumiennego wykonywania swojej pracy i informowania o nieobecnościach 

kierownikowi sekcji z podaniem przyczyny, 

h. propagowania sportowego i zdrowego trybu życia, 

i. pełnienia funkcji wychowawcy podczas treningów, zawodów, obozów, zgrupowań, 

konsultacji i sprawdzianów, 

j. wsparcia klubu w procesie zbierania składek klubowych i opłat członkowskich, 

w tym weryfikacji płatności przed zgłoszeniem na zawody. 

2. Trener ma prawo do: 

a. otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę i poniesiony trud podczas trenowania 

i wychowania zawodników, 

b. pracowania w godnych warunkach, 

c. uczestniczenia w zawodach i zgrupowaniach sportowych, 

d. uzyskania pełnej informacji dotyczącej swoich zadań, oceny pracy, wynagrodzenia, 

e. poszanowania jego godności osobistej. 
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§ 6 

Organizacja szkolenia/treningów 

1. Zajęcia sportowe odbywają się wg. ustalonego harmonogramu, który jest uzależniony 

od: 

a. zajęć lekcyjnych w placówkach oświatowych, 

b. zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych, 

c. dyspozycyjności trenerów w miesiącach ferii zimowych i letnich oraz dni 

wolnych od pracy, 

d. kalendarza imprez PZG i POZG. 

2. Podziału na grupy treningowe dokonuje kierownik sekcji po konsultacji z gronem 

trenerów zatrudnionych w klubie / nauczycieli i dyrekcji zatrudnionych w placówce 

oświatowej. 

3. Zajęcia treningowe organizowane są na obiektach wskazanych przez klub. 

4. Plan treningowy dla danej grupy dostosowany jest do zapisów wieloletniego programu 

szkolenia sportowego PZG, aktualnego programu klasyfikacyjnego na dany cykl 

olimpijski, programu i kalendarza POZG, przepisów Światowej Federacji Gimnastycznej 

(FIG) oraz kalendarza imprez Polskiego Związku Gimnastycznego na dany rok 

kalendarzowy. 

5. Klub nie dopuszcza samodzielnej zmiany grupy lub trenera prowadzącego przez 

zawodnika bez wcześniejszej zgody trenera prowadzącego oraz kierownika sekcji. 

6. Klub ma prawo do zmiany trenera prowadzącego w przypadku braku postępów 

treningowych, braku oczekiwanych wyników sportowych, braku współpracy na linii 

trener-zawodnik-rodzic, lub w innych przypadkach nie opisanych w niniejszym 

regulaminie. 

7. Klub ma prawo wypowiedzieć członkostwo najsłabszym lub nierokującym zawodnikom 

(w przypadku zawodników niepełnoletnich po wcześniejszym poinformowaniu 

rodziców oraz placówki oświatowej).*3 
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8. Rodzice/opiekunowie prawni/członkowie rodziny nie mogą przebywać na zajęciach 

treningowych wraz ze swoim dzieckiem/podopiecznym bez zgody trenera i kierownika 

sekcji. 

9. Klub nie zobowiązuje się do pilnowania, przechowywania oraz brania odpowiedzialności 

za rzeczy pozostawione na terenie obiektów treningowych. 

10. W przypadku choroby zawodnika powodującej jego nieobecność na treningach powyżej 

dwóch tygodni, należy przesłać drogą mailową zwolnienie lekarskie na adres mailowy: 

gimnastyka@azsawfis.pl  

11. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania treningów bez zgody trenera lub 

kierownika sekcji. 

12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania treningu, obozu, konsultacji, wyjazdu na 

zawody informując odpowiednio wcześniej wszystkich zawodników (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych).  

*3 W przypadku zawodników uczęszczających do placówek oświatowych z którymi 

współpracuje  klub wypowiedzenie członkostwa musi odbywać się z zachowanie 

odpowiedniego terminu zawartego w umowie członkowskiej. 

 

§ 7 

zasady zgłaszania i uczestnictwo w zawodach 

1. Za organizację wyjazdów, sprawdzianów, konsultacji i zgrupowań w pierwszej 

kolejności odpowiada klub. 

2. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący daną 

grupę, na podstawie osiąganych rezultatów, spełnionych norm klubowych 

i zaangażowania w trakcie treningów. Decyzja ta musi zostać zaakceptowana przez 

kierownika sekcji. 

3. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie 

zgłaszania i uczestnictwa zawodników we współzawodnictwie sportowym. 

4. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. 



 
 
 
 

 
 

St
ro

na
10

 

5. Opiekę w trakcie wyjazdów, sprawdzianów, konsultacji i zgrupowań sprawują 

wyznaczeni trenerzy przez klub. 

6. Klub, w zależności od sytuacji finansowej, może ponieść częściowo lub w całości koszty 

udziału zawodników w wybranych zawodach. 

7. W przypadku nieobecności zgłoszonego zawodnika na zawodach klub ma prawo żądać 

zwrotu poniesionych kosztów. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie. 

8. Zawodnik, który chce wziąć udział w zewnętrznych akcjach sportowych musi 

skonsultować ten fakt z trenerem prowadzącym i dostać pozytywną akceptację 

kierownika sekcji. 

9. Nie dopuszcza się możliwości noclegu w tym samym miejscu co zawodnicy 

Rodzicom/opiekunom prawnym/członkom rodzin bez wcześniejszej konsultacji 

z trenerem prowadzącym lub kierownikiem sekcji. 

 

§ 8 

Opłaty i ubezpieczenie 

1. Na obowiązkowe opłaty składają się: Składka Klubowa oraz Opłata Członkowska 

(miesięczna). 

2. Składkę klubową opłaca się raz w roku. 

3. Wysokość składki klubowej ustala Zarząd Klubu. Składkę klubową każdy 

zawodnik/rodzic opiekun prawny zawodnika opłaca przez system internetowy AZS 

PLANETA. W ramach składki klubowej uczestnik zajęć otrzymuje ubezpieczanie NNW.  

4. Opłaty członkowskiej (miesięcznej) dla wybranych grup treningowych ustala kierownik 

sekcji. Kwotę opłaty członkowskiej (miesięcznej) akceptuje Dyrektor klubu.  

5. Opłaty członkowskie (miesięczne) zawodnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni winni 

są dokonywać do 12 dnia każdego miesiąca poprzez płatności internetowe portalu 

przelewy 24 (link dostępny w indywidualnym koncie zawodnika systemu internetowego 

sekcji) lub na konto bankowe.  

6. Zawodnik zalegający z dokonywaniem opłat członkowskich dłużej niż dwa miesiące, 

może być zawieszony w uczęszczaniu na zajęcia klubowe oraz pozbawiony możliwości 
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udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę oświatową na obiektach 

opłacanych przez klub. 

7. Zawodnik, który nie bierze udziału w treningach lub nie dokonuje opłat przez dłużej niż 

3 miesiące może zostać skreślony z listy członków zgodnie ze statutem KS AZS AWFiS. 

8. W przypadku problemów finansowych a tym samym braku możliwości opłat 

członkowskich, zgłoszenie o takim fakcie należy wysłać na adres 

gimnastyka@azsawfis.pl. Kierownik sekcji w porozumieniu z Zarządem Klubu na 

wniosek rodziców / opiekunów prawnych zawodnika, w oparciu o opinię trenera 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawieść opłatę 

członkowską na określony czas. 

9. W przypadku chęci otrzymania faktury za zajęcia należy wprowadzić dane przed 

dokonaniem miesięcznej opłaty członkowskiej w systemie internetowym sekcji. Po 

dokonaniu opłaty faktura wygeneruje się automatycznie i będzie do pobrania w zakładce 

faktury. 

 

§ 9 

Gratyfikacje dla zawodników i trenerów 

 

§10 

Sprawy organizacyjne i reklamacje 

1. Osobą odpowiedzialna za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę 

treningową. 

2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w na początku roku szkolnego (spotkanie 

informacyjne o planowanych działaniach w bieżącym sezonie/roku szkolnym/roku 

akademickim) oraz w miarę potrzeb w trakcie trwania roku szkolnego. 

3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z kierownikiem klubu: 

a. mail – gimnastyka@azsawfis.pl 

b. telefonicznie (telefony dostępne na stronie internetowej klubu) 
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4. Aktualny plan zajęć treningowych jest zamieszczany w systemie internetowym sekcji 

lub w przypadku zajęć szkolnych w placówkach oświatowych. 

5. Terminarz zawodów sportowych jest dostępny na stronie Polskie Związku 

Gimnastycznego, Pomorskiego Okręgowego Związku Sportowego a także u trenerów 

prowadzących. 

6. Wszelkie reklamacje Rodzice / Prawni opiekunowie winni zgłaszać drogą mailową na 

adres: biuro@azsawfis.pl  w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę reklamacji. 

7. Reklamacja winna zawierać szczegółowy dane reklamującego, temat reklamacji oraz 

okres, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację wraz 

z podaniem podstaw reklamacji. 

8. Odpowiedzi na reklamację udzielane będą drogą elektroniczną na wskazany przez 

reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany 

przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

2. Regulamin jest dostępny w biurze klubu, u kierownika sekcji oraz na stronie 

internetowej www.azsawfis.pl  

3. Następstwem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu jest: 

a. upomnienie słowne; 

b. powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych zawodnika; 

c. niedopuszczenie przez trenera lub kierownika sekcji do uczestniczenia w treningu; 

d. skreślenie z listy zawodników zajęć sportowych i członków klubu oraz 

poinformowanie placówki oświatowej, w której zawodnik jest uczniem o skreśleniu 

z listy członków klubu. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego 

i Polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do klubu w oparciu o stosowane 

dokumenty znajdujące się na stronie www.azsawfis.pl.  

6. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji 

szkolenia lub innych dokumentów programowych.  

7. Zmiana treści regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego regulaminu. 


