REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH MOSM TYCHY
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Tychach, zwany dalej MOSM, działa na
podstawie Statutu jako Klub Sportowy.
2. W Klubie MOSM działają:
sekcje sportowe (działające w oparciu o przepisy polskich związków sportowych, zgodnie
z regulaminami poszczególnych dyscyplin sportowych):












siatkówka chłopców
siatkówka dziewcząt;
koszykówka;
zapasy;
hokej na lodzie;
tenis stołowy;
boks;
pływanie;
lekka atletyka;
kajaki;
piłka ręczna.

3. Udział w sekcjach sportowych MOSM jest dobrowolny poprzez wypełnienie deklaracji
członkowskiej przez opiekuna prawnego (rodzica) zawodnika.
II. ZASADY DZIAŁANIA:
1. Działalność sekcji sportowych ma na celu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży,
zagospodarowanie ich czasu wolnego, a także edukację w kierunku rozumienia istoty sportu
w życiu człowieka.
2. Do zakresu działania sekcji sportowych MOSM należy:
a) prowadzenie naborów;
b) szkolenie dzieci i młodzieży;
c) udział w rozgrywkach Związków Sportowych, do których należy MOSM;
3. MOSM Tychy, w ramach prowadzonej działalności sportowej zapewnia m.in:
a) bazę szkoleniową;
b) opiekę trenersko – instruktorską;

c) podstawowy sprzęt sportowy;
d) ubezpieczenie NNW;
e) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
4. MOSM współpracuje z organizacjami i instytucjami sportowymi w celu poszerzania swojej
oferty oraz tworzenia wspólnej płaszczyzny działań sportowych na terenie Miasta TYCHY.
III. PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWYCH MOSM:
1. Uczestnicy sekcji sportowych MOSM zobowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów ustalonych przez MOSM dla
poszczególnych sekcji sportowych;
b) przedstawienia zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) na
w zajęciach danej sekcji, zgodnie z określonym drukiem /załącznik nr 1/;

udział

c) punktualnego przybywania na zajęcia oraz opuszczenia obiektu po ich zakończeniu;
d) niezwłocznego informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie zajęć;
e) uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce;
f) prowadzenia higienicznego, zdrowego trybu życia, a także regularnie wykonywać
badania okresowe sportowca;
g) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z tokiem treningowym, swoim zachowaniem nie
utrudniając prowadzenia zajęć;
h) korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i według zaleceń prowadzącego zajęcia. Dbać o powierzony sprzęt, wyposażenie
obiektów sportowych, z których korzysta podczas treningów, rozgrywek czy
zgrupowań;
i) właściwego zachowania się podczas zajęć w hali i w szatni oraz godnego
reprezentowania MOSM Tychy na zawodach sportowych. Dbać o porządek w szatni,
innych miejscach pobytu związanych z rozgrywkami wyjazdowymi oraz przestrzegać
regulaminów obowiązujących w miejscach zawodów, pobytu, środkach transportu itd.
Zawodnicy MOSM Tychy mają kategoryczny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów,
stosowania innych środków powszechnie zakazanych (dopalacze, narkotyki i inne środki
odurzające i dopingujące).

2. Uczestnikom sekcji sportowych MOSM przysługuje:
a) prawo reprezentowania barw MOSM na zawodach sportowych rozgrywanych w ramach
Związków Sportowych odpowiednich dla danej sekcji;
b) pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych organizowanych
przez MOSM;
c) opieka medyczna na zawodach sportowych, imprezach organizowanych przez MOSM;
d) niezbędny sprzęt sportowy na miarę możliwości sekcji;
e) prawo udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez MOSM z możliwością używania
barw klubowych, po uzyskaniu zgody trenera danej Sekcji MOSM;
f) wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących spraw sekcji trenerowi lub
bezpośrednio do pracowników Zespołu ds. Sportu i Organizacji Imprez - ZDSiOI.
IV. KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA REGULAMINU
1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować następującymi
konsekwencjami wobec zawodnika:
a) Upomnieniem w przypadkach drobnych naruszeń regulaminu (kwestie zachowania,
podejścia do treningu, zawodów, dbania o porządek itd.).
b) Odsunięciem zawodnika przez Trenera w porozumieniu z opiekunami prawnymi od
treningów i rozgrywek ligowych na czas poprawienia wyników w nauce. Brak
postępów w nauce lub powtarzające się problemy dyscyplinarne mogą być podstawą do
całkowitego usunięcia zawodnika z sekcji.
c) Zawieszeniem w treningach, udziale w rozgrywkach oraz zgrupowaniach reprezentacji
może nastąpić w przypadku powielających się upomnień, naruszenia regulaminu
w stopniu poważniejszym niż kwalifikującym się do upomnienia.
d) Skreśleniem zawodnika z listy członków MOSM Tychy za wykroczenia związane
z poważnym naruszeniem niniejszego regulaminu na wniosek trenera za akceptacją
Zarządu Klubu.
2. Konsekwencje cywilno-prawne wyciągane wobec zawodnika pełnoletniego lub
opiekunów prawnych (rodziców). Dotyczy sytuacji, kiedy zawodnik dopuści się między
innymi:
a) aktów wandalizmu w czasie zawodów, treningów, na obiektach sportowych,
obiektach zakwaterowania itp., które narazić mogą Klub na dodatkowe koszty,
b) naruszenia przepisów regulaminowych Związków Sportowych, za którymi idą
dyscyplinarne kary indywidualne i związane z tym kary pieniężne nałożone na
klub,
c) naruszenie zdrowia i ciała osób trzecich,
d) naruszenia działu III tego regulaminu szczególnie w czasie zawodów, treningów
i innych zorganizowanych inicjatywach, w których zawodnik bierze udział

(turnieje, zgrupowania itd.), gdzie organizator może domagać się zwrotu
poniesionych kosztów od osoby, która popełniła wykroczenie.
V. UWAGI I INFORMACJE:
1.

2.

Zawodnik uczestniczący w zajęciach Sekcji jest zawodnikiem Klubu MOSM Tychy.
Zmiana barw klubowych może nastąpić na wniosek zawodnika (opiekuna ustawowego)
skierowany do zarządu MOSM. Zarządu MOSM zgodnie z przepisami odpowiednich
związków sportowych w formie pisemnej ustosunkowuje się do wniosku i wydaje opinię.
Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają do decyzji Zarządu Klubu oraz trenera
koordynatora sekcji.

