
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Sekcji Specjalistycznych Stowarzyszenia Klub Sportowy 

„GRUCHA” 

 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

Regulamin – niniejszy regulamin działania Sekcji Specjalistycznych Stowarzyszenia Klub 

Sportowy „GRUCHA” 

Statut – statut Stowarzyszenia Klub Sportowy „GRUCHA” 

Sekcja – każda Sekcja Specjalistyczna powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Klub                                                 

Sportowy „GRUCHA” 

Klub – Stowarzyszenie Klub Sportowy „GRUCHA” 

 

Rozdział 1 

Powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych. 

§1 

 

Zarząd Klubu powołuje i rozwiązuje Sekcje Specjalistyczne Stowarzyszenia. Powołując Sekcję 

Zarząd określa jej przynależność do Grupy Tematycznej. 

 

§2 

 

1. Sekcje skupiają członków Klubu o podobnych zainteresowaniach w celu realizacji 

działalności statutowej Klubu. 

2. Każdy członek Klubu ma prawo uczestniczyć w pracach dowolnie wybranych Sekcji, 

składając Zarządowi Klubu odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej Sekcji. 

3. Każdy członek Klubu może przynależeć do maksymalnie trzech Sekcji w Stowarzyszeniu. 

4. Sekcje są uprawnione do działania na zewnątrz Klubu tylko przy współdziałaniu z Zarządem 

Klubu. 

 

§3 

 

Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Klubu w przypadku: 

1. Działalność sekcji naruszającej postanowienia statutu lub niniejszego regulaminu. 

2. Braku możliwości działania Sekcji zgodnie ze statusem i regulaminem. 

 

 

 



Rozdział 2 

Członkowie Sekcji. 

 §4 

 

1. Członkiem Sekcji Specjalistycznej może zostać wyłącznie członek Klubu. 

2. O przyjęciu do Sekcji decyduje Zarząd Klubu podejmując uchwałę. 

3. Członkowie są przyjmowani na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. 

4. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana 

przez przystępującego do Sekcji i powinna zawierać: 

a) Imię i nazwisko. 

b) Datę i miejsce urodzenia. 

c) Obywatelstwo. 

d) Adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, pesel. 

e) Oświadczenie dotyczące znajomości postanowień statutu oraz zobowiązanie do ich 

przestrzegania, jak również stosowanie się do podejmowanych przez Zarząd Klubu 

uchwał. 

5. Członkostwo w Sekcji wygasa z chwilą: 

a) Śmierć członka. 

b) Wystąpienia z członkostwa, o zamiarze którego członek ma obowiązek zawiadomić 

pisemnie Zarząd Klubu z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem. 

c) Wykluczenia z powodu działalności na szkodę Sekcji bądź naruszenia postanowień statutu 

Klubu lub niniejszego regulaminu. 

d) Utraty praw publicznych. 

6. O skreśleniu z listy członków Sekcji decyduje Zarządu Klubu na wniosek Kierownictwa 

Sekcji. 

 

         §5 

 

1. Członek Sekcji jest zobowiązany do: 

a) Realizowania celów Sekcji. 

b) Brania czynnego udziału w działalności Sekcji. 

c) Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, postanowień statutu, uchwał, 

zarządzeń władz Klubu i Kierownictwa sekcji. 

d) Godnego reprezentowania Klubu. 

przestrzegania i dostosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminach sal i 

obiektów treningowych. 

e) Uczestniczenia we wszelkich zawodach sportowych organizowanych w Polsce i na 

świecie jako reprezentant Klubu Sportowego Grucha podając przynależność klubową i 

reprezentując jego barwy. 

f) Informowania motywowania reszty uczestników, zawodników Sekcji do reprezentowania 

Klubu w jego barwach.   

g) Dostosowanie się do poleceń wydanych przez trenera. 

h) Informowania na bieżąco trenera o problemach zdrowotnych. 

i) Powstrzymywać się w trakcie wszelkich publicznych wypowiedzi od wygłaszania 

negatywnych opinii  dotyczących sponsorów Klubu, trenerów, członków zarządu jak 



również negatywnych opinii dotyczących świadczonych przez te podmioty usług lub 

oferowanych przez nie towarów. 

j) Przedstawienia ważnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i możliwości udziału 

w treningach. 

k) Do zachowania w tajemnicy informacji jakie zostały omawiane  podczas posiedzenia 

Zarządu, a które mogłyby narazić Zarząd oraz Klub na szkodę bądź straty. 

2. Członek Sekcji ma prawo: 

a) Wybierać i być wybieranym do kierownictwa Sekcji. 

b) Korzystać z urządzeń, obiektów, przyrządów oraz przyborów Sekcji. 

c) Nosić ubiór i odznaki organizacyjne Klubu. 

d) Uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych imprezach na zasadach określonych w 

regulaminie uczestnictwa reprezentując przynależność oraz barwy Klubu. 

e) Korzystać z porad oraz pomocy trenerów i członków zarządu. 

 

 

         Rozdział 3 

         Władze sekcji. 

     §6 

 

1. Władzami Sekcji Specjalistycznych są: 

a) Zebranie członków Sekcji. 

b) Kierownictwo Sekcji. 

2. W każdym zebraniu sekcji powinien brać udział Zarząd Klubu. 

 

§7 

 

3. Zebrania członków Sekcji jako najwyższa władza sekcji, odbywają się w miarę potrzeb i są 

zwoływane przez Kierownictwo Sekcji lub Zarząd Klubu. 

4. Do zebrania członków Sekcji mają zastosowanie postanowienia statutu Klubu dotyczące 

walnych zgromadzeń członków Klubu. 

5. Do zebrań członków Sekcji należy w szczególności: 

6. ustalanie programów działalności sekcji. 

7. Opracowanie opinii i wniosków we wszystkich sprawach związanych z działalnością Sekcji. 

8. Rozpatrywanie odwołań członków Sekcji od decyzji Kierownictwa Sekcji. 

 

§8 

 

1. W okresie między zebraniami członków Sekcji, najwyższą władzą jest Kierownictwo 

Sekcji. 

2. W skład Kierownictwa Sekcji Specjalistycznej wchodzą: 

a) kierownik 

b) trener główny 

c) skarbnik 

d) koordynator 

e) manager 



3. Kierownictwo Sekcji naruszające postanowienia statutu stowarzyszenia lub regulamin 

sekcji, może być zawieszone w czynnościach lub rozwiązane przez Klub. 

 

§9 

 

1. Do zadań Kierownictwa Sekcji Specjalistycznych należy zarządzanie bieżącą działalnością 

Sekcji, a w szczególności: 

a) Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz. 

b) Realizowanie przyjętego planu działalności Sekcji. 

c) Składanie Zarządowi Klubu półrocznych sprawozdań z działalności Sekcji. 

 

 

§10 

 

1. Kierownik Sekcji zarządza pracami Sekcji i reprezentuje Sekcję na zewnątrz. 

2. Główny trener do jego obowiązków należy: 

a) Raportowanie jeden raz w tygodniu kierownikowi sekcji o liczbie uczestników zajęć, a 

także etapie realizacji zadań trenera. 

b) Prowadzenie ewidencji aktualnych badań sekcji dzieci, młodzieży i dorosłych. 

c) Odpowiedzialność za przepływ informacji między zawodnikami, koordynatorem i 

kierownikiem. 

d) Raportowanie koordynatorowi jeden raz na trzy miesiące stanu realizacji założeń 

treningowych. 

3. Skarbnik Sekcji  prowadzi sprawy finansowe Sekcji, w tym nadzoruje opłacanie składek 

członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków Sekcji oraz współpracuje z 

działem księgowym i skarbnikiem Klubu. 

4. Koordynator Sekcji współpracuje bezpośrednio z kierownikiem Sekcji. 

a) Nadzoruje pracę managera oraz trenera głównego. 

b) Nadzoruje i organizuje komunikację między zawodnikami, a managerem oraz trenerem 

głównym. 

c) Planuje i organizuje starty zawodników. 

d) Nadzoruje poszanowanie regulaminu oraz poszanowanie Klubu. 

5. Manager Sekcji biegowej do jego obowiązków należy: 

a) Planowanie oraz pomoc w organizowaniu eventów sportowych związanych z 

funkcjonowaniem Sekcji i Klubu. 

b) Stały kontakt z użytkownikami Sekcji Biegowej w celu poprawy jakości świadczonych 

usług oraz informowanie o tym kierownika i trenera głównego przynajmniej jedne raz w 

miesiącu. 

c) Inicjacja działań na rzecz pozyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu 

oraz Sekcji Biegowej. 

d) Dodawanie na bieżąco do grupy komunikacyjnej wszystkich nowych uczestników treningu. 

 

 

 

        §11 



 

1. Kierownictwo Sekcji kieruje działalnością Sekcji, realizuje zadania statutowe Klubu i cele, 

dla których Sekcja została utworzona. 

2. Zebrania kierownictwa są organizowane przez Kierownika Sekcji, odbywają się w miarę 

potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, jednakże obowiązkowo raz na sześć miesięcy. 

3. Do Zarządu Sekcji należy w szczególności : 

a) Opracowanie szczegółowych planów działalności Sekcji i kierowanie ich realizacją, 

kierowanie całokształtem działalności Sekcji. 

b) Podejmowanie działalności w zakresie pozyskiwania sponsorów oraz gromadzenia środków 

na cele Sekcji, a także dbałość o właściwe nimi gospodarowanie. 

c) Współpraca z Zarządami innych Sekcji w Klubie oraz w innych Klubach, a także 

nawiązywanie za zgodą Klubu współpracy z podobnymi Sekcjami zagranicznymi. 

d) Wykonywanie uchwał i poleceń Zarządu Klubu. 

e) Przekładanie sprawozdań ze swojej działalności za zebraniach członków Sekcji, a także na 

życzenie Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Trenerzy Sekcji mogą wyciągać konsekwencje wobec zawodników naruszających 

obowiązki określone w pkt. 5 rozdziału 1 poprzez : 

a) Naganę. 

b) Upomnienie przy całej grupie. 

c) Dyscyplinarne usuniecie zawodnika z zajęć. 

d) Założenie do Zarządu Klubu wniosku i usunięcie zawodnika Sekcji. 

 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

 §12 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd Klubu. 

2. Zmiany Regulaminu Sekcji wprowadzone są w trybie uchwały Zarządu Klubu. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku podczas trwania treningów 

organizowanych przez Klub Sportowy „Grucha” na zdjęciach, filmie oraz publikację 

wizerunku ustalonego w ramach projektów, które aktualnie realizujemy ( na ich stronach 

internetowych , stronie fb, materiałach informacyjnych Fundacji Krzewienia Kultury 

Fizycznej Non Iron) oraz prasie lokalnej i ogólnopolskiej. 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie osobowej klubowiczów, w celu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami statutowymi Klubu, który z tego tytułu 

nie będzie osiągać korzyści finansowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową 

oraz telefoniczną informacji związanych z oferowanymi przez Klub działaniami mającymi 

na celu urzeczywistnienie idei Klubu. 


