
REGULAMIN 

KLUBU SPORTOWEGO „WŁÓKNIARZ” BIAŁYSTOK 

 

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

 Stowarzyszenie Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” Białystok zwany w dalszej części 

Regulaminu Klubem działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o 

stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, własnym statutem oraz niniejszym 

regulaminem.  

 

Rozdział II. CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU  

 

§ 2 

 Podstawowym celem Klubu jest działalność mająca na celu:  

a) propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży,  

b) tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu oraz do stałego 

podnoszenia ich poziomu sportowego,  

c) prowadzenie szkolenia wyczynowego i rekreacyjnego zawodników Klubu,  

d) udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i podległe 

mu struktury terenowe we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych,  

e) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych a w szczególności turniejów piłki nożnej 

oraz imprez lobbujących Klub na terenie Białegostoku, Podlasia, Polski i Europy,  

f) organizowanie spotkań integrujących dla rodziców i zawodników Klubu,  

g) organizowanie obozów sportowych i zgrupowań dla zawodników Klubu.  

 

 

Rozdział III. RADA TRENERÓW  

 

§ 3 

1. Całokształtem działalności szkoleniowej kieruje Rada Trenerów.  

2. Rada Trenerów składa się ze wszystkich szkoleniowców zajmujących się czynnie pracą z 

zawodnikami Klubu.  

3. Radą Trenerów kieruje Trener Koordynator, wybrany Przez Zarząd Klubu.  

4. Do kompetencji Rady Trenerów należy:  

a) sporządzenie planu szkolenia sekcji piłki nożnej Klubu i założeń do realizacji  

b) nadzorowanie realizowania planu szkolenia i ocena pracy trenerów i instruktorów,  

c) troska o ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej i instruktorów,  

d) wnioskowanie do Zarządu Klubu w sprawach związanych z zawodnikami Klubu,  



e) wnioskowanie do Zarządu Klubu w sprawach kadrowych (trenerzy, instruktorzy, asystenci, 

kierownicy, pracownicy obsługi),  

f) opiniowanie w sprawach kadrowych (trenerzy, instruktorzy, asystenci, kierownicy, 

pracownicy obsługi),  

g) składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania z działalności 

Rady,  

h) ustalenie zasad korzystania z boisk.  

 

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA  

 

§ 4 

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do Klubu jako zawodnik zobowiązana jest do :  

a) złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do Klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach 

szkoleniowych (Ankieta Personalna)  

b) dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przystąpienie do Klubu 

(Deklaracja Gry Amatora) 

c) dostarczenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie  

d)  opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez Klub terminie,  

e) dostarczenia zdolności lekarskiej zezwalającej na uprawianie sportu wystawionej przez 

lekarza sportowego.  

2. Decyzje o przyjęciu do grupy podejmuje opiekun grupy.  

3. Każdy nowy zawodnik początkowo przyjmowany jest na okres 2 tygodni, w tym czasie trener 

oceni jego przydatność do zespołu.  

4. Zawodnicy, którzy podczas zajęć nie wykazują chęci oraz zainteresowania ćwiczeniami 

mogą być w drodze naturalnej selekcji skreślone z listy członków Klubu.  

 

§ 5 

1. Zawodnik Klubu ma prawo do:  

a) uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach mistrzowskich, 

zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, ogólnopolskich, a także 

międzynarodowych krajowych i zagranicznych, wg przyjętego harmonogramu,  

b) korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,  

c) otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych,  

d) monitorowania własnych postępów oraz frekwencji 

e) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe, 

treningi i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera.  

f) kontynuacji rozpoczętego szkolenia w placówkach oświatowych w Białymstoku aktualnie 

współpracujących z Klubem w klasach sportowych o profilu piłki nożnej.  

 

 

§ 6 



1. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do:  

a) godnego reprezentowania klubu, szkoły podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i zagranicą,  

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach 

sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, 

kierownictwo sekcji lub władze klubu,  

c) przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem,  

d) poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach 

na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich 

rozpoczęciem),  

e) przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,  

f) godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, 

instruktorów i pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,  

g) dbałości o powierzony sprzęt sportowy,  

h) prowadzenie higienicznego i sportowego trybu życia,  

i) troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,  

j) tworzenie w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,  

k) dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji sportowej oraz osiągania jak najlepszych 

wyników sportowych,  

l) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,  

m) terminowego uiszczania opłat za szkolenie (do 15-go każdego miesiąca), przez 11 

miesięcy w roku (z wyłaczeniem lipca) 

n) dokonanie stosownych wpłat przed wyjazdami na mecze, obozy i zgrupowania w 

określonym terminie.  

 

§ 7 

1. Zawodnicy, a w szczególności zawodnicy drużyn młodzieżowych, Klubu Sportowego 

„Włókniarz” Białystok mają bezwzględny zakaz:  

a) palenia papierosów,  

b) picia alkoholu,  

c) używania jakichkolwiek środków odurzających,  

2. W przypadku stwierdzenia faktu iż zawodnik stawił się na treningu, meczu, w zakładzie 

pracy lub w szkole pod wpływem alkoholu lub działania jakichkolwiek środków odurzających, 

a także w przypadku przyłapania zawodnika na paleniu w czasie nie objętym treningami czy 

rozgrywkami sportowymi, zawodnik zostaje decyzją Zarządu Klubu zawieszony na okres od 1 

do 6 miesięcy. Wysokość kary ustala Zarząd Klubu na specjalnym posiedzeniu. Jeżeli ten fakt 

zostanie stwierdzony ponownie zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników Klubu. 

Zawodnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu. 

 

§ 8 



1. Za niewłaściwe zachowanie się zawodnika w szkole, w zakładzie pracy, w czasie wolnym, 

a w szczególności w czasie reprezentowania barw Klubu oraz naruszenie postanowień 

Zarządu Klubu i Rady Trenerów przewiduje się następujące kary:  

a) upomnienie ustne trenera,  

b) wydalenie z treningu przez trenera,  

c) upomnienie na piśmie,  

d) zawieszenie udziału w zawodach mistrzowskich na czas określony (decyzja Rady Trenerów 

oraz Zarządu Klubu),  

e) niedopuszczenie do zawodów mistrzowskich jeśli zawodnik nie uczestniczył przynajmniej w 

połowie zajęć w tygodniu poprzedzającym ich rozegranie,  

f) odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,  

g) zawieszenie w treningach na okres do 1 tygodnia do 6 miesięcy,  

h) wydalenie z Klubu.  

2. Kary na wniosek trenera nakłada Rada Trenerów. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w 

punktach c, d, f i g przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu w terminie 7 dni.  

3. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

wniosku do Rady Trenerów oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów Polskiego 

Związku Piłki Nożnej i jego organów terenowych.  

 

Rozdział V. FINANSOWANIE SZKOLENIA 

 

§ 9 

1. Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” Białystok finansowany jest przez rodziców, których dzieci są 

zawodnikami Klubu (składka miesięczna).  

2. Dodatkowe środki pozyskiwane są z:  

a) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,  

b) darowizn osób prywatnych i firm,  

c) innych źródeł.  

3. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji oraz darowizn będą przeznaczane na cele statutowe 

Klubu.  

4. Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.  

5. Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie, płatna do 15-

go każdego miesiąca na konto Klubu. 

6. Kwota składki w drużynach certyfikowanych wynosi 140 zł – jeden zawodnik (grupy do 

młodzika włącznie), zaś składki drużynom starszym wynosi 120zł – jeden zawodnik.  

7. W przypadku uczęszczania na zajęcia co najmniej dwójki i więcej rodzeństwa następuje 

zmniejszenie wysokości składki: 



a) 220zł za dwójkę, 270zł za trójkę dzieci (zespoły certyfikowane) 

b) 180zł za dwójkę, 220zł za trójkę dzieci (zespoły nie certyfikowane) 

8. Od obowiązkowej opłaty wolny jest jedynie miesiąc lipiec.  

9. W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia:  

a) udział w zajęciach szkoleniowych,  

b) udział w zawodach mistrzowskich (opłata wpisowa, diety sędziowskie, przygotowanie 

boiska),  

c) pokrycie kosztów wynajmu boisk oraz w okresie zimowym hal sportowych.  

d) ubezpieczenie NNW podczas treningu, meczu oraz podróży na i z ww zajęć. 

10. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.  

11. Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia 

składki.  

12. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może zostać w pierwszej 

kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych środków i 

wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić 

zawodnika z listy członków Klubu.  

13. W przypadku jeśli zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach w danym miesiącu 

kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek 

rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki (określone na podstawie ewidencji 

uczestnictwa zawodników w treningach, którą prowadzą trenerzy i instruktorzy). Jeżeli 

absencja spowodowana chorobą, urazem lub innymi czynnikami zdrowotnym wynosi ponad 

30 dni, zawodnik zostaje zwolniony z opłat do momentu rozpoczęcia treningu. 

14. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat za uczestniczenie 

zawodnika w zajęciach (ulgę w opłatach orzeka Zarząd Klubu na podstawie: pisemnej prośby 

opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera i osób 

biorących udział w szkoleniu zawodnika).  

15. Opłaty za organizowane przez Klub obozy szkoleniowe, zgrupowania, turnieje oraz za 

transport na zawody są pobierane oddzielnie.  

16. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, 

obozów, turniejów.  

17. Terminy i wysokość wpłat na obozy szkoleniowe i zgrupowania określa Zarząd Klubu w 

porozumieniu z Trenerami.  

18. Termin tzw. wpisowego na zgrupowania i obozy jest terminem ostatecznym a jego 

wysokość nie podlega negocjacji, niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje wykluczeniem 

zawodnika z udziału w obozie lub zgrupowaniu.  

19. W szczególnych przypadkach Klub na pisemną prośbę opiekunów prawnych zawodnika, 

zawierającą uzasadnienie i po konsultacji z Trenerem może częściowo partycypować w 

kosztach pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, lub rozłożyć w czasie spłatę 

należności za uczestnictwo w obozie. W takim przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega 

zmianie.  



20. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie lub zgrupowaniu zostanie wydalony 

z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu, opłata za udział nie jest 

zwracana, a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.  

 

 

 

 

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 10 

1. O powołaniu zawodnika na mecz , turniej czy inne zawody będą decydować następujące 

warunki:  

a) praca i zaangażowanie na treningach  

b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach  

c) opłacona składka miesięczna  

2. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Rada Trenerów z własnej inicjatywy, bądź na 

wniosek Zarządu Klubu.  

3. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Klubu.  

4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.  

5. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.  

6. Warunkiem przyjęcia do Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” Białystok jest zaakceptowanie 

powyższego regulaminu.  

 

 

Białystok, 18.12.2021 

                                                                                                                                                       Zarząd  

Klubu Sportowego 

                                                                                                                                                           „Włókniarz” 

 


