REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO
FC POLONIA BERLIN

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd FC POLONIA BERLIN.
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd FC POLONIA BERLIN w dniu 09.11.2017r.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2017r.

§ 1.
Ogólne zasady

Klub Sportowy FC POLONIA BERLIN, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie sekcji piłki nożnej i sekcji piłki
siatkowej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania
dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej, postawy patriotycznej oraz integracji
dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.1
Członkiem Klubu FC POLONIA BERLIN może być osoba, która spełni poniższe wymienione warunki:
1) Złoży imienną deklaracje członkowską Klubu,
3) Bierze czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności Klubu,
4) Opłaca regularnie miesięczne składki członkowskie Klubu (zgodnie z § 4. Składki członkowskie),
5) Wypełnia obowiązki członka Klubu (zgodnie z § 3. Obowiązki Członka (zawodnika) i statutem Klubu,
6) Podpisał informację o przetwarzaniu danych osobowych,
7) Zapoznał się ze statutem i porządkiem opłat Klubu,
8) Zapoznał się z regulaminem Klubu i go podpisał.
W przypadku uczestnictwa w zawodach w charakterze zawodnika (członka) Klubu (także w czasie trwania, jak i po ich
zakończeniu) zawodnik oraz jego prawni opiekunowie godzą się na medialne upublicznienie wizerunku zawodnika (w radio, prasie,
zdjęciach, telewizji, internecie czy jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne (w dowolnej
formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia,
wyrażenia lub cytatu) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu.
1.2
O rezygnacji z członkostwa w Klubie FC POLONIA BERLIN, zawodnik (rodzic, opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić
Zarząd Klubu na piśmie w języku niemieckim najpóźniej do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zawodnik
nie będzie już członkiem Klubu.
Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form:
a) za pośrednictwem kierownika sekcji – forma pisemna,
b) za pośrednictwem trenera – forma pisemna,
c) przesłać listem poleconym na adres Klubu – forma pisemna,
d) przesłać skan pisma z podpisem, e-mailem na adres: vorstand@fc-polonia.com
1.3
W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w § 1. ust 1.2 zawodnik, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do
uiszczenia co miesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 4. ust 4.1 do czasu powiadomienia o rezygnacji z
członkostwa w klubie FC POLONIA BERLIN. Ponadto zablokowana będzie możliwość przejścia do jakiegokolwiek klubu (piłkarskiego,
siatkarskiego) na terenie Niemiec.

§2.
Prawa zawodnika (członka) Klubu:

1. Zawodnicy (członkowie) Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań
statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
2. Zawodnicy (członkowie) Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu zarówno aktywni jak i pasywni.
3. Zawodnicy (członkowie) wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli (dot. osób
niepełnoletnich) w zebraniach Klubu z głosem doradczym.
4. Wszyscy członkowie (zawodnicy) Klubu mają prawo do:
a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
b) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
c) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
d) korzystanie z obiektów oraz sprzętu sportowego klubu,
e) korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej,
f) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych Klubu: zawodach,
konsultacjach i zgrupowaniach (obozach)

§3.
Obowiązki zawodnika (członka) Klubu

Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są do:
1) regularnego uczęszczania na zajęcia treningowe i angażowania się w pozasportową działalność Klubu oraz pracę na rzecz Klubu,
2) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego: buty sportowe (odpowiednie do danej nawierzchni), strój sportowy,
3) regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią druga regulaminu: Składki członkowskie),
4) w przypadku osób niepełnoletnich, posiadania aktualnych badan lekarskich uprawniających do udziału w treningach i zawodach,
5) kulturalnego zachowania się na obiektach sportowych,
6) godnego reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu poza Klubem,
7) aktywnego uczestnictwa w pozasportowych wydarzeniach organizowanych przez Klub,
8) pomoc w organizacji wydarzeń klubowych,
9) nienagannego wypełniania obowiązków członka Klubu podczas imprez promujących Klub FC POLONIA BERLIN.
10) wypełniania poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej Klubu (zarządu, kierownika sekcji, trenerów, asystentów trenerów),
11) poszanowania i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,
12) zachowania higieny osobistej i kultury osobistej,
13)Każdy zawodnik powinien się identyfikować z Klubem FC POLONIA BERLIN. Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów,
zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym,
14) Zawodnik (członek) Klubu ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, Zarządu Klubu, kibiców oraz
sędziów, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania,
15) Członek Klubu (zawodnik) odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu oraz środowiska sportowego.
3.1
Treningi
a) Zawodnik (członek) Klubu zna i przestrzega niniejszy Regulamin,
b) Zawodnik (członek) Klubu regularnie uczęszcza na zajęcia treningowe i przychodzi na nie punktualnie,
c) Zawodnik (członek) Klubu posiada podczas treningu czysty i zadbany strój sportowy,
d) Zawodnik (członek) Klubu zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego trening, dotyczącego sposobu wykonania
ćwiczeń,
e) Obowiązkiem zawodnika (członka) Klubu jest informowanie prowadzącego trening przed przystąpieniem do wykonania zadania o
swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń,
f) Każdy zawodnik (członek) Klubu ma prawo przed przystąpieniem do wykonania zadania wskazanego przez prowadzącego zajęcia
odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia,
g) Zawodnik (członek) Klubu może uczestniczyć w treningach tylko wtedy, gdy ma uregulowane składki członkowskie w Klubie FC
POLONIA BERLIN.
3.2
Zawody
a) Udział w zawodach (meczach, turniejach) jest każdorazowo uzgadniany z trenerem prowadzącym zajęcia,
b) Zawodnik (członek) Klubu chcący brać czynny udział w zawodach (meczach, turniejach) musi:
- być członkiem klubu,
- sumiennie i regularnie uczestniczyć w treningach,
- mieć uregulowane składki klubowe,
- oraz postępować zgodnie z niniejszym regulaminem.
c) Zawodnik (członek) Klubu biorący udział w zawodach (meczach, turniejach) musi posiadać aktualną licencje zawodniczą danego
Związku Sportowego,
d) Zawodnik (członek) Klubu biorący udział w zawodach (meczach, turniejach) musi posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie (dot.
osób niepełnoletnich),
e) Zawodnik (członek) Klubu biorący udział w zawodach (meczach, turniejach) musi godnie reprezentować Klub FC POLONIA BERLIN,
biorąc udział w rywalizacji zgodnie z formułą FAIR-PLAY.
3.3
Sprzęt sportowy
W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem (członkiem) Klubu, zawodnik ten jest
zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu:
- stroju sportowego (nie dot. stroju z personalizacją),
- dresu sportowego (nie dot. dresu z personalizacją),
- torby sportowej,
- lub wydanych mu dokumentów.
Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego
klubu.

§ 4.
Składki członkowskie

4.1
Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na treningach
i wynoszą:
a) składka miesięczna ustalona jest przez Zarząd Klubu FC POLONIA BERLIN i przegłosowana przez członków Klubu podczas
zebrania walnego,
b) składka upoważnia do korzystania z treningów klubowych,
c) składka płatna do 15-go każdego miesiąca (powinna być płacona kwartalnie, czyli raz za 3 miesiące),
d) jeżeli zawodnik (członek) Klubu nie opłaca składek po tym terminie należy się liczyć, że zawodnik nie zostanie dopuszczony do
treningu: sekcja piłki nożnej, sekcja siatkówki, sekcje juniorów oraz wykluczony z dalszej działalności Klubu.
W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku (napisany w języku niemieckim), Zarząd Klubu może odroczyć termin
płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z płacenia składki członkowskiej.

§ 5.
Utrata praw zawodnika (członka) Klubu

5.1
1) Nie opłacanie składek przez okres 3 miesięcy kwalifikuje zawodnika (członka) do usunięcia go z grup społecznościowych Klubu wraz
z usunięciem z Klubu w trybie natychmiastowym.
2) Czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku niewypełnienia
obowiązków członka Klubu zawartych w § 3. Regulaminu.
3) Jeżeli zawodnik (członek) Klubu FC POLONIA BERLIN używa słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do trenerów, asystentów
trenerów, kierowników sekcji, członków zarządu lub innych członków Klubu FC POLONIA BERLIN, Zarządu Klubu w trybie
natychmiastowym będzie usuwał taką osobę członkostwa w Klubie FC POLONIA BERLIN.
4) Jeżeli zawodnik (członek) Klubu zachowa się w sposób nie godny sportowego zachowania tj. będzie w stanie nietrzeźwym uczestniczył
(w treningach, meczach, turniejach lub innych wydarzeniach sportowych), dopuści się kradzieży, będzie w trybie natychmiastowym
usuwany z członkostwa w Klubie FC POLONIA BERLIN.
5) Jeżeli zawodnik (członek) Klubu dopuści się złamania prawa Klub bezzwłocznie będzie powiadamiał odpowiednie organy jak również
w trybie natychmiastowym będzie usuwał daną osobę z członkostwa w Klubie FC POLONIA BERLIN.
6) Jeżeli zawodnik (członek) Klubu FC POLONIA BERLIN biorąc udział w rywalizacji sportowej (mecze, turnieje, zawody) nie zachowuje
się zgodnie z formułą FAIR-PLAY, Zarząd Klubu może nanieść na zawodnika (członka) Klubu upomnienie, karę meczu, karę pieniężną jak
również do usunięcia w trybie natychmiastowym z Klubu FC POLONIA BERLIN włącznie.

§ 6.
Barwy klubowe

6.1
Zmiany barw Klubu lub też ingerowanie w herb Klubu FC POLONIA BERLIN może być dokonywane przez Zarząd Klubu FC
POLONIA BERLIN. Wykorzystywanie herbu oraz nazwy klubu możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządu klubu FC POLONIA
BERLIN.

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać.

Czytelny podpis członka Klubu
FC POLONIA BERLIN
DATA……………………………………..
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