REGULAMIN
Wielkopolskiego Klubu Sportowego Poznań-Ski z siedzibą w Poznaniu
wprowadzony uchwałą zarządu nr 1/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
§1
Wielkopolski Klub Sportowy Poznań-Ski (zwany dalej Klubem) prowadzi działalność pożytku publicznego jako
stowarzyszenie w oparciu o statut i postanowienia niniejszego regulaminu.
§2
Celem statutowym stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości uprawiania
sportu wyczynowego i masowego, w tym zwłaszcza narciarstwa, kształtowanie i podnoszenie ogólnej sprawności
fizycznej, kształtowanie postaw moralnych i etycznych, w tym zwłaszcza zasad fair play i uczciwej rywalizacji oraz
wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie uprawiania sportu wyczynowego i masowego oraz
wychowania dzieci i młodzieży.
§3
Realizując cele statutowe stowarzyszenia Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych:
a) treningi narciarskie na stoku Malta-Ski ul. Wiankowa 2, Poznań w okresie działania stoku,
b) zajęcia ogólnorozwojowe w salach sportowych City Zen, ul. Droga Dębińska 10c, Poznań,
c) treningi pływackie na basenie Centrum Rekreacji AWF ul. Droga Dębińska 10c Poznań,
d) windsurfing w Przystani Sekcji Żeglarskiej AZS Poznań/Kiekrz ul. Nad Jeziorem 103, Kiekrz (sezon letni)
e) inne (wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne, obozy).
Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
.
§4
W zajęciach prowadzonych przez Klub mogą brać udział osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym regulaminem,
b) wypełniły i podpisały deklarację uczestnika (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna),
c) uiściły opłatę za udział w zajęciach w danym miesiącu,
d) przestrzegają zasad bezpieczeństwa,
e) stosują się do poleceń trenerów, instruktorów i opiekunów.
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§5
Opłaty miesięczne za udział w treningach należy dokonywać przelewem do 5-go każdego miesiąca (za miesiąc
bieżący) na konto Klubu (nr rachunku 81 1300 0000 2076 2392 0138 0001 Meritum Bank ICB S.A.) lub w gotówce
na pierwszych zajęciach odbywających się w miesiącu.
Informacja od wysokości opłat miesięcznych jest dostępna na stronie internetowej klubu www.poznan-ski.pl oraz
w ulotkach informacyjnych Klubu.
Klub wystawia dokument KP lub rachunek na życzenie uczestnika . Chęć otrzymania Rachunku należy zgłosić
najpóźniej w chwili dokonywania wpłaty.
W przypadku nie dokonania opłaty w wymaganym terminie uczestnik może nie zostać dopuszczony do udziału w
zajęciach sportowych.
Ponowne dopuszczenie do zajęć sportowych będzie możliwe dopiero po uregulowaniu zaległych opłat.
Złożona deklaracja obowiązuje do momentu rezygnacji przez uczestnika. Rezygnację z zajęć przez uczestnika należy
zgłosić do kierownictwa Klubu przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Rezygnacji można dokonać osobiście,
telefonicznie lub przez E-mail.
Pobrane opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi.
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty.
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§6
Aktualny rozkład zajęć jest podany na stronie internetowej Klubu www.poznan-ski.pl
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć (np. święta , przypadające w danym terminie zawody,
wyjazdy klubowe) zajęcia odbywają się w innych godzinach i/lub w innym terminie podanym do wiadomości przez
kierownictwo Klubu.
Zmiany terminarza zajęć nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
§7
Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych
ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego
przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
Stawienie się na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zajęciach.
Klub oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy też z powodu wykonywania ćwiczeń prowadzonych zgodnie z wszelkimi
zasadami szkoleniowo-treningowymi.
Zaleca się aby uczestnik zajęć dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować
wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz
ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w
trakcie zajęć.
§ 8
Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać własny sprzęt i ubiór narciarski. Na treningach narciarskich obowiązuje
jazda w kasku.
Trenerzy i instruktorzy nie odpowiadają za skutki powstałe w wyniku korzystania przez uczestnika z niesprawnego
sprzętu.
Klub nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu używanego przez uczestnika zajęć
sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
Kadra klubu zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie doboru sprzętu, kompletowania (pośrednictwo w
wymianie).

§9
Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują: przejazd, ubezpieczenie,
wyciągi, noclegi i wyżywienie (w przypadku obozów), koszty obsługi instruktorskiej.
Informacje o planowanych wyjazdach oraz warunkach uczestnictwa znajdują się na stronie Klubu www.poznan-ski.pl
§ 10
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

Prezes Zarządu
/Zbigniew Kowalewski/

