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REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH
Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin grup młodzieżowych Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego zwany dalej
„Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków grup młodzieżowych Poznańskiego
Towarzystwa Hokejowego zwanego dalej „Klubem”.
§2
Warunkami przynależności do Klubu są:
1. Złożenie deklaracji o chęci przynależenia do Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego
wraz z pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
2. Zapoznanie się ze Statutem Klubu oraz niniejszym Regulaminem i przestrzeganie ich
postanowień.
3. Opłacenie składek członkowskich.
§3
1. Wysokość składki członkowskiej corocznie określa Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Składkę członkowską należy uiścić na rachunek bankowy Klubu:
GBW S.A. Oddział w Poznaniu
72 1610 1133 0078 1026 2000 0001
3. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik (opiekun prawny) deklaruje
opłacenie składki za cały rok kalendarzowy.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
§4
Zawodnik ma obowiązek:
1. Przestrzegania Statutu Klubu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w treningach i meczach.
3. Godnego reprezentowania barw klubowych na lodowisku i poza nim.
4. Punktualnego stawiania się na zajęciach oraz wyjazdach klubowych.
5. Wykonywania poleceń trenera bezpośrednio przed treningiem, w czasie jego trwania oraz
po jego zakończeniu. Dotyczy to również wyjazdów klubowych i obozów szkoleniowych.
6. Szanowania sprzętu klubowego.
7. Pozostawiania szatni oraz lodowiska w należytym porządku po treningu lub meczu.
8. Przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
§5
W zajęciach mają prawo brać udział członkowie Klubu spełniający następujące warunki:
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1. Mają z góry opłacone składki członkowskie do 30 dnia poprzedzającego miesiąca.
Niezapłacenie składki członkowskiej w określonym wyżej terminie powoduje zakaz brania
udziału w treningach oraz meczach do momentu uregulowania zaległości. Ta zasada
obowiązuje również kandydatów na zawodnika.
2. Wyposażeni są w niezbędny sprzęt według wymagań trenera dla danej grupy szkoleniowej.
3. Posiadają aktualne badania lekarskie (nie dotyczy kandydatów na zawodników).
§6
W czasie treningów obowiązuje zakaz:
1. Samowolnego opuszczania zajęć.
2. Używania wulgaryzmów.
3. Okazywania agresji wobec trenera i kolegów.
4. Używania telefonów komórkowych.
§7
O nieobecności na zajęciach należy powiadomić trenera przed rozpoczęciem treningu.
§8
Zawodnik reprezentujący Klub jest zobowiązany do występowania w stroju klubowym (w
szczególności podczas zawodów sportowych).

1.
2.
3.
4.

§9
Ze względów szkoleniowych zawodnik ma obowiązek uczestnictwa w obozach
sportowych organizowanych przez Klub.
O terminie i miejscu organizacji obozu decyduje Zarząd Klubu na wniosek trenerów.
W szczególnych wypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku
uczestnictwa w obozie.
Koszty uczestnictwa w obozie sportowym pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).

§ 10
1. Zawodnikowi do 12. roku życia Klub może udostępnić sprzęt sportowy (z wyjątkiem
łyżew) po złożeniu pisemnego pokwitowania przez rodzica (opiekuna prawnego).
2. Wyjątkiem od tej zasady są bramkarze, którym Klub zapewnia sprzęt nawet po ukończeniu
12. roku życia.
§ 11
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje trener zawodnika na
podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na treningach.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
§ 12
1. Zawodnicy (i ich opiekunowie) mają obowiązek zapoznania się z terminarzem rozgrywek
na dany sezon oraz dostosowania się do terminów zawodów.
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2. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej
zasady muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez trenera.
§ 13
1. Koszty wyjazdów na zawody sportowe pokrywają uczestnicy. W szczególności obejmują
one: przejazdy, noclegi, wyżywienie.
2. Decyzją Zarządu Klubu koszty i opłaty wymienione w § 9, pkt.1. mogą zostać częściowo
lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może jedynie tych członków
Klubu, którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie i nie
posiadają żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
§ 14
Rodzice i opiekunowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu obiektu, na którym
odbywają się zajęcia.
§ 15
Rodzice i opiekunowie nie mają prawa ingerować w zajęcia ani wchodzić na taflę lodowiska.
§ 16
1. Podczas treningów i meczów rodzice i opiekunowie nie mają prawa przebywać w boksie
zawodników.
2. W boksach zawodniczych podczas zajęć i zawodów mogą przebywać tylko kierownicy
drużyn dla danej grupy wiekowej.
§ 17
Każda grupa wiekowa posiada kierownika drużyny odpowiadającego za sprawy
organizacyjne, w szczególności za egzekwowanie zapłaty składek członkowskich oraz
kontrolowanie ważności badań lekarskich.
§ 18
W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu klubowego udostępnionego zawodnikowi,
rodzice zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności finansowej.
§ 19
1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani poinformować na piśmie Zarząd Klubu o
chęci przeniesienia bądź wypożyczenia zawodnika do innego klubu w kolejnym sezonie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku.
2. Każdorazowo ostateczną zgodę na transfer definitywny lub wypożyczenie zawodnika do
innego klubu wydaje Zarząd Klubu.
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3. Będąc na wypożyczeniu w innym klubie, zawodnik nadal pozostaje członkiem
Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego, co skutkuje koniecznością opłacenia składek
członkowskich z góry za cały okres wypożyczenia.
4. W przypadku pokrywania się terminarza rozgrywek Poznańskiego Towarzystwa
Hokejowego oraz innego klubu, zawodnik pozostający na częściowym wypożyczeniu do
innego klubu w pierwszej kolejności ma obowiązek brania udziału w rozgrywkach w
barwach Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego.
§ 20
Rezygnacja z członkowstwa w Klubie następuje w formie pisemnego wypowiedzenia przez
rodzica (opiekuna prawnego) zawodnika i skutkuje koniecznością opłacenia wszelkich
zaległości oraz zdaniem kompletnego i niezniszczonego sprzętu klubowego.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI TRENERA
§ 21
Trener grupy młodzieżowej:
1. Odpowiada za bezpieczeństwo każdego zawodnika na zajęciach, jest jego nauczycielem,
szkoleniowcem i wychowawcą.
2. Ustala skład drużyny na rozgrywki sportowe.
3. Przygotowuje plan szkolenia.
4. Wyznacza termin konsultacji z rodzicami zawodników.
§ 22
W przypadku naruszania przez zawodnika niniejszego Regulaminu, trener ma prawo
wykluczyć zawodnika z zajęć.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Zmian treści Regulaminu dokonuje Zarząd Klubu.
2. Zaktualizowane wersje regulaminu Klubu publikowane są niezwłocznie na stronie
internetowej Klubu www.pth-hokej.pl.
3. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z
członkostwa w Klubie
§ 24
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Klubu w porozumieniu z
Radą Rodziców.
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