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REGULAMIN 
Klubu sportowego "Gwardia" Tychy 

 

TERMINY I DEFINICJE 
 

§ 1 

1. Klub  - Klub Sportowy "Gwardia"  Tychy. 

2. Członek Klubu – osoba, która zawarła z Klubem Umowę członkowską (zwana w treści regulaminu 

Członkiem Klubu) lub Umowę uczestnictwa (zwana w treści regulaminu Uczestnikiem). 

3. Zawodnik - Członek Klubu reprezentujący barwy Klubu podczas turniejów sportowych, 

seminariów, zgrupowań oraz innych wydarzeń związanych z działalnością Klubu. 

4. Opiekun – przedstawiciel ustawowy Członka Klubu nie posiadającego pełnej zdolności 

do czynności prawnych. 

5. Obiekt – nieruchomość, hala sportowa, sala gimnastyczna wraz z przynależącymi do nich 

pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi, zajmowane przez Klub Sportowy "Gwardia"  Tychy. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 2 

1. Klub realizuje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych 

z zakresu sportów walki, treningów funkcjonalnych oraz innych zajęć poprawiających sprawność 

fizyczną. Zajęcia prowadzone są z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie 

ze sztuką trenerską. 

2. Zajęcia organizowane przez Klub mogą odbywać się w formie: stacjonarnej, filmów wideo, 

streamingu online, konspektu lub innej, przekazywanej za pośrednictwem dostępnych sieci 

transmisji danych – jeśli wymagają tego okoliczności. 

3. Warunkiem nabycia statusu Członka Klubu/Uczestnika jest akceptacja postanowień Statutu Klubu, 

zawarcie umowy członkowskiej lub umowy uczestnictwa, a także akceptacja niniejszego 

regulaminu. Opłacenie składki jest równoznaczne z akceptacją postanowień, przepisów i regulacji 

Klubu. 

4. Członkowie Klubu zostają objęci grupowym ubezpieczeniem sportowym (po opłaceniu przez nich 

składki ubezpieczeniowej) lub zawierają indywidualne ubezpieczenie sportowe we własnym 

zakresie. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 3 

1. Członek Klubu/Uczestnik podczas zajęć stacjonarnych może ćwiczyć tylko w obecności 

uprawnionego instruktora Klubu lub osoby przez niego wyznaczonej stosując się do ich poleceń. 

2. W trosce o bezpieczeństwo swoje i pozostałych osób, w trakcie ćwiczeń należy zachować 

ostrożność i zasady BHP.  

3. Członek Klubu/Uczestnik ma prawo do odmowy wykonywania ćwiczeń, które uważa 

za nieodpowiednie lub niebezpieczne w stosunku do poziomu sprawności fizycznej i zdrowia. 

4. Członek Klubu/Uczestnik/Opiekun, nie stosujący się do poleceń prowadzącego zajęcia, 

nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa, a także wchodzący w celowe konflikty z innymi osobami 

– podlega karze dyscyplinarnej. 

5. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Klubu mogą zażądać dokonania kontrolnego 

sprawdzenia temperatury ciała Członka Klubu/Uczestnika/Opiekuna w celu weryfikacji stanu 

zdrowia lub usunąć z obiektu osobę nie poddającą się takiemu sprawdzeniu. 
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6. Klub zastrzega sobie prawo do wycofania z obiektu osoby, co do której istnieje uzasadnione 

podejrzenie posiadania objawów choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia temperatury 

ciała wynoszącej 37,5°C i więcej. 

7. Członek Klubu/Uczestnik/Opiekun będący pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających zostanie usunięty z zajęć oraz obiektu. 

8. Członek Klubu/Uczestnik wykorzystujący nabyte umiejętności poza treningami, bądź zawodami 

sportowymi - ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich akcji. 

 

§ 4 

1. Członek Klubu/Uczestnik zajęć powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni strój 

sportowy oraz środki ochrony zdrowia. 

2. Członek Klubu/Uczestnik zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiej biżuterii (np. kolczyki, zegarki itp.) 

oraz pozostawienia/wyłączenia telefonu komórkowego przed przystąpieniem do ćwiczeń. 

3. Zabrania się wnoszenia na zajęcia wszelkich przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia  

osób trzecich. 

4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń, Klub nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 5 

1. Członek Klubu/Uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub, co do których Członek Klubu/Uczestnik 

zadeklarował wolę uczestnictwa, 

b) korzystania ze sprzętu sportowego będącego na stanie Klubu. 

2. Członek Klubu/Zawodnik ma prawo do: 

a) bezpłatnego otrzymywania nagród i upominków okazjonalnych. 

b) przystąpienia do grupowego ubezpieczenia sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) udziału w turniejach sportowych (rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej), 

seminariach, zgrupowaniach reprezentując barwy Klubu,  

d) otrzymywania diety podczas udziału w turniejach rangi ogólnopolskiej i/lub wyższej, 

e) udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu z czynnym prawem wyborczym z zastrzeżeniem § 10 

ust. 2 Statutu Klubu. 

3. Członek Klubu/Uczestnik/Opiekun ma prawo do: 

a) składania wniosków do Zarządu Klubu w sprawach personalnych, 

b) udziału w imprezach, wydarzeniach związanych z działalnością Klubu. 

 

§ 6 

1. Członek Klubu/Uczestnik zobowiązany jest  do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na obiektach, 

b) dbania o sprzęt sportowy, 

c) wykonywania poleceń wydanych przez trenera, 

d) kulturalnego zachowania się na terenie obiektów, 

e) informowania prowadzącego o problemach zdrowotnych (niedyspozycja, choroba, kontuzja itp.). 

2. Członek Klubu/Zawodnik zobowiązany jest do: 

a) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach, 

b) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej, 

c) udziału w zawodach, do których został powołany przez trenera, 

d) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z emblematami naszywkami klubu, 

koszulka klubowa, dresy klubowe, torba sportowa itp.), 

e) posiadania aktualnych badań sportowo-lekarskich przeprowadzanych przez lekarza medycyny 

sportowej oraz dopilnowania terminów ich ważności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
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f) godnego reprezentowania klubu podczas zawodów sportowych i innych wydarzeń, w których Klub 

bierze udział, a także podczas życia prywatnego, 

3. Członek Klubu/Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu Klubu, umowy członkowskiej/deklaracji uczestnictwa oraz 

niniejszego Regulaminu, 

b) kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych wobec innych uczestników, trenerów, 

sędziów i organizatorów, 

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich 

pracowników szkół, w których odbywają się treningi oraz pozostałych osób. 

 

WYRÓŻNIENIA I KARY 
 

§ 7 

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególny wkład w działalność Klubu, Zarząd może 

przyznać Członkom Klubu następujące wyróżnienia: 

a) pochwała, 

b) dyplom, 

c) nagrody rzeczowe lub finansowe, 

d) okresowe zwolnienie z opłat składek członkowskich, 

e) odznaka honorowa Klubu. 

2. Zarząd Klubu może występować do władz państwowych, samorządowych oraz innych podmiotów 

o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 8 

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, Regulaminów, postanowień 

umów oraz poleceń trenerów, naruszanie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej, 

działanie na szkodę Klubu – stanowią przewinienia dyscyplinarne. Sprawy przewinień 

dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd. 

2. Zarząd może nakładać na Członków Klubu/Uczestników/Opiekunów kary upomnienia, 

a w przypadku rażącego naruszenia przepisów i zasad wskazanych w § 30 ust. 1 Statutu Klubu 

podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu. 

3. Trenerzy prowadzący zajęcia w mogą wyciągnąć konsekwencje wobec Członka 

Klubu/Zawodnika/Uczestnika w postaci: 

a) dodatkowych ćwiczeń, 

b) upomnienia na osobności, 

c) upomnienia przy całej grupie, 

d) upomnienia w obecności rodzica, 

e) usunięcia z zajęć, 

f) braku zgłoszenia zawodnika do zawodów, 

g) wycofania zawodnika ze startu w zawodach, wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami 

finansowymi. 

4. Władze Klubu mogą wyciągnąć konsekwencje wobec Członka Klubu/ 

Zawodnika/Uczestnika/Opiekuna w postaci: 

a) upomnienia słownego, 

b) upomnienia pisemnego, 

c) czasowego zawieszenia w prawach Członka Klubu/Uczestnika, 

d) usunięcia z listy Członków Klubu/Uczestników za zgodą Zarządu Klubu. 

5. Członek Klubu/Opiekun zmieniający barwy klubowe na rzecz innego klubu sportowego 

– bez zgody Zarządu Klubu – zobowiązany  jest do wniesienia na rzecz Klubu opłatę 

w wysokości: 

a) 15 000 złotych – w przypadku zawodnika klasy MM  

b) 10 000 złotych – w przypadku zawodnika klasy M 
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c) 5 000 złotych – w przypadku zawodnika klasy I, 

d) 1 500 złotych – w przypadku zawodnika klasy II, 

e) 200 złotych – w przypadku pozostałych zawodników. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH wg RODO 
 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy "Gwardia" Tychy 

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Klubie jest Inspektor Ochrony 

Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gwardia-tychy.pl. 

3. Klub przetwarza dane od momentu odebrania formularza zgłoszeniowego, poczty elektronicznej z 

zapytaniem o ofertę, przystąpienia do procesu rekrutacji w inny sposób, zawarcia umowy 

członkowskiej/deklaracji uczestnictwa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania umowy pomiędzy Klubem, a Członkiem Klubu/Uczestnikiem/Opiekunem, którego 

przetwarzane dane dotyczą. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

a) realizacji postanowień Statutu Klubu, regulaminu Klubu, umowy członkowskiej oraz deklaracji 

uczestnictwa oraz innych dokumentów, 

b) zgłaszania osób/ publikacji powołań zawodników na turnieje, zgrupowania, seminaria i inne, 

c) publikacji wyników sportowych na stronach internetowych Klubu oraz innych mediach, 

d) obsługi poczty elektronicznej, kierowanej na adresy Klubu, 

e) kontaktowania się w sprawach organizacyjnych oraz w celach związanych z dozwolonymi 

działaniami marketingowymi, 

f) w celach podatkowych i rachunkowych. 

5. Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy 

świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, marketingowe i prawne. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Klub w okresie obowiązywania umowy i do momentu 

wycofania zgody przez Członka Klubu/Uczestnika/Opiekuna.  

7. Osoba powierzająca dane osobowe Klubowi (w tym dane wrażliwe) ma prawo do:  

a) informacji dotyczących przetwarzania swoich danych, 

b) dostępu do swoich danych, 

c) sprostowania danych, 

d) usunięcia danych, 

e) ograniczenia przetwarzania, 

f) przenoszenia danych, 

g) sprzeciwu, 

h) nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia w poczet Członków 

Klubu/Uczestników. 

9. Klub przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, 

adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, waga, informacje o stanie zdrowie, wizerunek. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały  tj. dn. 13.06.2020 roku. 


