REGULAMIN KLUBU NARCIARSKIEGO LIDER

1. Regulamin niniejszy zawiera warunki przynależności do Klubu Narciarskiego LIDER:
Koniecznymi warunkami są:
⇒ złożenie deklaracji wraz z podpisem rodziców (opiekunów).
⇒ Podpisanie zaznajomienia się oraz zobowiązanie przestrzegania niniejszego regulaminu
⇒ opłacenie składek członkowskich
⇒ przestrzeganie warunków przynależności:
 zasad bezpieczeństwa
 posłuszeństwa instruktorom i opiekunom
 dbanie o sprawność fizyczną
 systematyczne uczestnictwo w zajęciach
 absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych
 absolutny zakaz palenia papierosów
 kultura osobista i zdyscyplinowanie
2. "LIDER" jest stowarzyszeniem, którego celem jest szkolenie w narciarstwie i żeglarstwie dzieci i młodzieży,
na wszystkich poziomach umiejętności. Prowadzone są też inne sekcje sportowe uzupełniające:
snowboardowa, pływacka, rolkowa.
3. Klub organizuje całoroczne zajęcia sportowe o charakterze ogólnorozwojowym.
4. Członkowie Klubu (sekcji narciarskiej) muszą posiadać własny sprzęt narciarski. Sprzęt musi być:
 Bezpieczny
 Odpowiednio dobrany do umiejętności, wagi oraz wzrostu (długość nart, właściwe wiązania
narciarskie).
 Przygotowany do zajęć (narty powinny być serwisowane oraz konserwowane tak aby korzystanie z
nich było bezpieczne)
 Buty narciarskie muszą mieć komplet klamer.
 Na nartach obowiązuje jazda w kasku
5. Członkowie klubu (sekcji żeglarskiej) mogą posiadać własny sprzęt żeglarski. Mogą również korzystać ze
sprzętu klubowego.
Mają obowiązek:
 Dbać o powierzony sprzęt i takielunek.
 Utrzymywać go w stanie odpowiednim do bezpiecznego użytkowania czyli m.in. mają obowiązek
wymiany zużytych lin oraz innego zużytego przez nich takielunku na nowy o co najmniej tych
samych lub lepszych parametrach.
 Naprawić uszkodzenie spowodowane użytkowaniem sprzętu powstałe na skutek normalnego lub
niewłaściwego użytkowania sprzętu.
6. Członkowie pozostałych sekcji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz posiadać bezpieczny sprzęt
do danej dyscypliny. O tym czy jest właściwy decyduje instruktor lub trener.
7. Członkowie klubu mają obowiązek opłacania składek oraz sekcji do których są zapisani w terminie. Składki
podawane są w komunikacie przedsezonowym oraz dostępne są na naszej www.
8. Zmiany barw klubowych podlegają regulaminowi PZN lub PŻŻ. Zawodnicy posiadający licencje muszą
posiadać ważne badania lekarskie.
9. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Klubu.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania:

………………………………………….. podpis klubowicza
Dla osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica:
……………………………………..podpis rodzica

