Załącznik nr 1 do Zarządzenia
REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, zwany dalej MOSiR, jest
jednostką organizacyjną Miasta Łaziska Górne.
2. Siedzibą MOSiR-u jest ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne.
3. MOSiR-em zarządza Dyrektor.
4. MOSiR ma zawartą umowę z Klubem Sportowym Polonia Łaziska Górne, 43-170 Łaziska
Górne ul. Staszica 31b, której celem jest określenie zasad współpracy w zakresie
realizowania zadań dotyczących organizacji sportu w sekcjach sportowych.
5. Bezpośredni nadzór nad sekcjami sportowymi działającymi w ramach MOSiR-u sprawuje
Menadżer Sportu.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do sekcji sportowych mogą należeć dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych działają następujące sekcje
sportowe:


Piłka nożna



Podnoszenie ciężarów



Kręgle klasyczne



Lekkoatletyka



Piłka siatkowa



Piłka ręczna



Tenis stołowy



Tenis ziemny



JU-JITSU.

3. Uczestnictwo w określonej sekcji sportowej osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie za
pisemną

zgodą

rodziców/opiekunów

prawnych.

Rodzice

wypełniają

deklarację

przystąpienia do sekcji sportowej – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Deklaracja przystąpienia do danej sekcji sportowej zawiera następujące dane osobowe: imię
i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, PESEL dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka,
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numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego w celu zgłoszenia zawodników do związku
danej sekcji sportowej (rejestracja zawodników), konieczności przeprowadzenia badań
lekarskich dla zawodników sekcji sportowych.
5. Trenerzy zatrudniani są w ramach zatrudnienia cywilnoprawnego, które określają odrębne
przepisy.
6. Nabór do poszczególnych sekcji sportowych prowadzi trener zajmujący się określoną
grupą, który następnie przy współpracy z Menedżerem Sportu przyjmuje zawodnika
w poczet członków określonej sekcji sportowej.
II. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEKCJI SPORTOWEJ
1. Dobry stan zdrowia potwierdzony przez rodziców/opiekunów prawnych, bądź lekarza
odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań lekarskich zawodników sekcji sportowych
MOSiR Polonia Łaziska Górne (jeżeli jest wymagane przeprowadzanie badań lekarskich danej
sekcji sportowej za organizację badań i ich przebieg odpowiada Klub Sportowy Polonia Łaziska
na mocy zawartego porozumienia).
2. Złożenie deklaracji przystąpienia do określonej sekcji sportowej w danym sezonie
podpisanej przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia do sekcji
sportowej oświadcza, że zapoznał się z ww. regulaminem, jak również został poinformowany,
że administratorem danych osobowych uczestnika sekcji sportowej jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 6351791846,
REGON: 241049933. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
MOSiR-u – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
iod@mosir.laziska.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
znajdują

się

osobowych

znajduje

się

na

http://bip.laziska.pl/informacja-dotyczaca-

przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI TRENERÓW
1. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w MOSiR.
2. Realizowanie powierzonych zadań zgodnie z ustalonymi terminami, w sposób metodyczny
oraz zgodny z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.
3. Prowadzenie naboru do sekcji.
4. Prowadzenie zajęć sekcji sportowych zgodnie z harmonogramem.
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5. Nadzór nad członkami sekcji podczas zajęć sportowych oraz zawodów sportowych, w tym
wyjazdów na zawody, obozy sportowe.
6. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań.
7. Tworzenie ogólnej, przyjaznej atmosfery wokół MOSiR-u.
8. Dbanie o dobre imię MOSiR-u, tworzenie pozytywnego klimatu wokół uprawianej
dyscypliny.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH OKREŚLONEJ SEKCJI
SPORTOWEJ
1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań
stwierdzających brak przeciwskazań do uprawiania sportu od lekarza lub w grupach
najmłodszych (niegrających w rozgrywkach) poświadczenia dobrego stanu zdrowia przez
rodzica (opiekuna prawnego).
2. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez trenera,
zaakceptowanym przez Menadżera Sportu i Dyrektora MOSiR-u.
3. Zawodnik MOSiR-u Polonii Łaziska Górne zobowiązany jest w szczególności do:


przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów obowiązujących na obiektach
sportowych,



kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,



kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z grupy,



kulturalnego zachowania się na zawodach i innych, imprezach sportowych i rekreacyjnych,



wykonywania poleceń wydanych przez trenera,



informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, urazach itp.),



uzyskania zgody ustnej od trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,



dbania o powierzony sprzęt sportowy,



posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,



występowania na zawodach i turniejach w posiadanym stroju klubowym,



szanowania sprzętu i stroju sportowego udostępnionego przez MOSiR,



godnego reprezentowania MOSiR-u Polonii Łaziska Górne oraz miasta,



rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w treningach,



brania udziału przez zawodnika we wszystkich zawodach, do których został wytypowany
przez trenera.
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH, IMPREZACH SPORTOWYCH,
MECZACH ORAZ OBOZACH SPORTOWYCH
1. Zawodnik deklarując przystąpienie do sekcji sportowej, jednocześnie zobowiązany jest do
startu w zawodach organizowanych w ramach działającej sekcji sportowej.
2. Podczas zawodów, imprez sportowych, meczy i obozów sportowych odpowiedzialność za
zawodnika ponosi trener. Za przyprowadzenie zawodnika na zawody, imprezy sportowe,
mecze oraz obozy sportowe i jego odbiór odpowiada rodzic/opiekun prawny.
3. Podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika deklaracji przystąpienia do
sekcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego udział w zawodach, turniejach,
obozach sportowych i zgrupowania treningowych.
4. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na
podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów. Zgłoszeń
zawodników dokonuje MOSiR lub w imieniu MOSiR-u Klub Sportowy Polonia Łaziska
Górne. Do zgłoszenia do rozrywek przetwarzane są następujące dane osobowe: imię
i nazwisko zawodnika, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, informacja
o stanie zdrowia zawodnika.
5. Zawodnik ma obowiązek reprezentować MOSiR Polonię Łaziska Górne na zawodach
w stroju wskazanym przez trenera prowadzącego.
6. Podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) zawodnika deklaracji przystąpienia do
sekcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przejazd dziecka na zawody, turnieje,
obozy i zgrupowania treningowe transportem zorganizowanym przez MOSiR, bądź
w przypadku małej liczby uczestników, samochodem prywatnym trenera (konieczna jest
zgoda Dyrektora na przejazd). Za przyprowadzenie zawodnika na miejsce zbiórki i jego
odbiór odpowiada rodzic/opiekun prawny.
VI. ODPŁATNOŚĆ ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SEKCJI
1. Przynależność do sekcji wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej.
2. Każda sekcja może ustalić odrębnie wysokość składki wpłacanej przez rodziców/opiekunów
prawnych na rzecz sekcji sportowej MOSiR w porozumieniu z Menedżerem Sportu oraz
Dyrektorem MOSiR-u.
3. Wpłata składki na konto MOSiR następuje na dany miesiąc kalendarzowy, w miesiącach,
w których odbywają się treningi danej sekcji. Składkę należy wpłacać na konto bankowe
MOSiR-u 83 8436 0003 0000 0026 5895 0001 Mikołowski Bank Spółdzielczy lub w kasie
MOSiR-u.
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4. Przelew składki powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, rocznik, nazwisko trenera oraz
miesiąc, za który wpłata jest dokonywana (np. Jan Kowalski 2000, trener np. Jan Nowak, sekcja
piłki nożnej, składka za np. styczeń 2021r.).
5. W przypadku rodzeństwa drugie dziecko płaci 50% kwoty od wysokości składki ustalonej
w danej sekcji na dany sezon, a każde kolejne dziecko nie uiszcza składek.
6. W przypadku, kiedy jeden zawodnik jest członkiem więcej niż jednej sekcji uiszcza tylko
jedną składkę w sekcji, w której ustalona składka jest najwyższa.
7. Składki przeznaczone są w szczególności na rozwój sportowy grupy danej sekcji sportowej,
nie są formą opłaty.
8. MOSiR nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
9. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik
przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym MOSiR
i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną
sytuację materialną oświadczoną przez rodziców/opiekunów prawnych. Decyzję odnośnie
zmniejszenia lub zwolnienia z opłat składki każdorazowo podejmuje Dyrektor MOSiR-u.
10. Brak wpłaty składki może skutkować skreśleniem z listy zawodników sekcji sportowej
MOSiR-u.
VII. WARUNKI WYSTĄPIENIA Z SEKCJI SPORTOWEJ
1. Złożenie ustnej lub pisemnej rezygnacji u trenera danej sekcji sportowej.
2. Zdanie sprzętu sportowego do trenera prowadzącego grupę w terminie dwóch tygodni.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA SEKCJI SPORTOWEJ
1. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w pkt. IV. ust. 3 trener ma prawo
wyciągnąć wobec zawodnika następujące konsekwencje:


upomnienie słowne przez trenera w obecności całej grupy,



zawieszenie w prawach zawodnika,



czasowe odsunięcie zawodnika od zajęć, zawodów, meczy oraz obozów sportowych,



nagana Dyrektora MOSiR-u,



skreślenie z listy zawodników sekcji sportowej MOSiR-u.

IX. UWAGI KOŃCOWE
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1. Sprzęt sportowy otrzymany przez zawodnika z MOSiR-u jest własnością MOSiR-u
i podlega zwrotowi.
2. MOSiR gwarantuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w ramach zawartej polisy
ubezpieczeniowej, która nie obejmuje kosztów leczenia i rehabilitacji.
3. MOSiR bierze odpowiedzialność za dzieci i młodzież tylko w czasie samych zajęć
sportowych z trenerem oraz w czasie wyjazdu na zawody sportowe i obozy sportowe, od
miejsca i chwili zbiórki do momentu wspólnego powrotu z zawodów.
4. Rodzic/opiekun prawny dziecka poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia do sekcji
sportowej oświadcza, że zapoznał się z w. w regulaminem, a również został
poinformowany, iż administratorem danych osobowych uczestnika sekcji sportowej jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170
Łaziska Górne; NIP: 6351791846, REGON: 241049933. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji zadań statutowych MOSiR-u – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Szczegółowe informację
dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się osobowych znajduje się na
http://bip.laziska.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir.
co zostaje potwierdzone złożonym przez rodzica/opiekuna prawnego podpisem pod
deklaracją.
WARUNKIEM PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWEJ JEST
AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU I PODPISANIE DEKLARACJI.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Deklaracja przystąpienia do sekcji sportowej …………………………………………
Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
w sezonie ……..…/………..

Imię i Nazwisko dziecka

……………………………………………..………….

PESEL dziecka

……………………………………………..………….

Adres zamieszkania

………………………………………….…………….

Data i miejsce urodzenia

……………………………………….……………….

Numer telefonu rodzica/opiekuna …………………………………….………………….
prawnego

Deklaruję chęć uczestnictwa w ww. sekcji sportowej, jednocześnie oświadczam, że zapoznałem
się z Regulaminem Sekcji Sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach
Górnych, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Deklaruję wpłatę składki członkowskiej zgodnie z zapisami zawartymi w ww. Regulaminie.
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na przystąpienie i uczestnictwo
w zawodach sportowych, turniejach, imprezach sportowych oraz obozach sportowych
i zgrupowaniach treningowych.

………..……………..
Podpis zawodnika

……....……………..…
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………..…………..
Podpis trenera
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Łaziska Górne dn. …………………………………………….……
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