
 

 

 

 

      

KLUB SPORTOWY DZIKIE GĘSI ZIELONKA 

  

 

REGULAMIN KLUBU 

 
WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU 

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, równoznaczne z potwierdzeniem zdolności 
do uprawiania sportu. 

2. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej, związanej z kosztem wyrobienia licencji oraz 
uczestnictwa w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja. W sezonie 2013/14 opłata wynosi 

a) 40 zł w przypadku gimnazjalistek. 
b) 30 zł w przypadku dziewcząt młodszych. 

3. Pozytywna ocena trenera w zakresie cech psychomotorycznych, predyspozycji sportowych oraz 
zachowania. 

 
§1. KS DZIKIE GĘSI ZIELONKA: 

1. Zapewnia zawodniczkom warunki do uprawiania unihokeja oraz stałego podnoszenia poziomu 
sportowego poprzez organizację treningów, wyjazdów, turniejów i obozów szkoleniowych. 

2. Zabezpiecza środki finansowe na działalność drużyny. 
3. Dokonuje ubezpieczeń trenerów i zawodniczek występujących w rozgrywkach PZUnihokeja. 
4. Zgłasza drużyny do rozgrywek ligowych PZUnihokeja i imprez o charakterze towarzyskim. 
5. Uzyskuje potrzebne zezwolenia niezbędne do dopuszczenia drużyny, zawodniczek i trenerów do 

rozgrywek PZUnihokeja.  
6. Organizuje mecze i turnieje oraz wyjazdy na mecze i turnieje towarzyskie oraz rozgrywek 

PZUnihokeja. 
7. Reprezentuje drużynę i poszczególne zawodniczki wobec instytucji i osób trzecich.  
8. Dba o wizerunek drużyny, poszczególnych zawodniczek, trenerów oraz sponsora. 
9. Podejmuje działania służące promocji Klubu. 
10. Dba o realizację celów statutowych Stowarzyszenia KS Dzikie Gęsi Zielonka. 

 

§2.  TRENER: 

1. Przygotowuje i prowadzi treningi oraz odpowiada za ich poziom merytoryczny i dydaktyczny. 
2. Odpowiada za bezpieczeństwo zawodniczek podczas treningów, meczów i wyjazdów. 
3. Przygotowuje drużynę do udziału w zawodach. 
4. Prowadzi drużynę podczas zawodów. 
5. Ustala skład drużyny na poszczególne mecze uwzględniając aktualną formę sportową 

zawodniczki, udział w treningach, zaangażowanie w proces szkolenia oraz determinację na 
odniesienie sukcesu sportowego. Decyzja trenera odnośnie składu drużyny na poszczególne 
mecze jest ostateczna.  

6. Współpracuje z Prezesem i Zarządem Klubu w sprawach związanych z drużyną unihokeja. 
 

§3.  KAPITAN DRUŻYNY: 

1. Reprezentuje drużynę wobec Trenera, Prezesa i Zarządu. 
2. Współpracuje z Trenerem, Prezesem i Zarządem we wszystkich sprawach dotyczących drużyny. 
3. Współtworzy i odpowiada za dobrą atmosferę w drużynie. 
4. Bierze aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktów w drużynie. 
5. Wyraża opinię nt. kar nałożonych na zawodniczki.  W przypadku, gdy kara dotyczy kapitana 

opinię drużyny wyraża inna zawodniczka wskazany przez drużynę.  



6. Wypełnia obowiązki wynikające z przepisów gry w unihokeja i regulaminu PZUnihokeja. 
7. Za zgodą Zarządu reprezentuje drużynę wobec instytucji i osób trzecich. 
8. Wykonuje inne zadania wskazane przez Trenera, Prezesa lub Zarząd. 
9. Kapitan drużyny jest wybierany w wyniku porozumienia pomiędzy drużyną, Trenerem a 

Prezesem.  
 

§4.  ZAWODNICZKI: 

1. Biorą aktywny i systematyczny udział w treningach i zawodach. 
2. Terminowo opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. 
3. Natychmiast informują o każdorazowej niedyspozycji, złym stanie zdrowia, kontuzji lub złym 

samopoczuciu uniemożliwiającym udział w treningu lub zawodach; także o przyjmowanych 
lekach. 

4. Bezzwłocznie informują o możliwej nieobecności na treningu lub zawodach. 
5. Stałe dążą do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitnie walczą o uzyskanie jak 

najlepszych rezultatów sportowych. 
6. Są posłuszne wobec decyzji Trenera, Menedżera, Prezesa i Zarządu.  
7. Respektują zasady rywalizacji sportowej oraz zasady fair play tj. okazują szacunek dla 

przeciwnika i decyzji sędziego, ponoszą odpowiedzialność na zdrowie i bezpieczeństwo własne 
oraz pozostałych uczestników zawodów lub treningów. 

8. Przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, nie używają wulgarnego słownictwa, z szacunkiem 
odnoszą się do przełożonych i władz KS Dzikie Gęsi Zielonka. 

9. Godnie reprezentują Klub i Miasto Zielonka na arenach sportowych.   
10. Przestrzegają regulaminów PZUnihokeja oraz regulaminów obiektów sportowych. 
11. Dbają o sprzęt i stroje należące do KS Dzikie Gęsi Zielonka, wypożyczone, bądź własne.   
12. Nie podejmują jakichkolwiek działań mogących narazić dobre imię drużyny, zawodniczek, Klubu, 

sponsora lub osób z nim związanych. 
13. Powstrzymują się od działań mogących wywołać niezdolność do udziału w treningach lub 

zawodach (np. udział w rozgrywkach w innej dyscyplinie sportu bezpośrednio przed 
rozgrywkami unihokeja, który to udział może spowodować ryzyko kontuzji albo wpłynąć na 
obniżenie formy sportowej zawodnika).  

14. Przestrzegają zakazu zażywania środków dopingujących, narkotyków i używek. 
15. Przestrzegają sportowego trybu życia. 
16. Poddają się okresowym badaniom lekarskim (raz na pół roku) u lekarza medycyny sportowej. 
17. Rozwiązują problemy w drodze bezpośrednich rozmów z Trenerem, Prezesem lub Zarządem. 
18. Przestrzegają zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich nt. wewnętrznych spraw drużyny 

lub Klubu. 
19. Wykazują się właściwą postawą etyczna. 
20. Nie biorą udziału w zawodach unihokeja innych niż te, w których udział biorą Dzikie Gęsi 

Zielonka bez zgody trenera/menedżera KS Dzikie Gęsi Zielonka. 
21. Nie reprezentują w zawodach unihokeja innej drużyny lub klubu bez zgody trenera/menedżera 

KS Dzikie Gęsi Zielonka. 
22. Nie biorą udziału w treningu unihokeja innej drużyny lub klubu bez zgody trenera/menedżera KS 

Dzikie Gęsi Zielonka. 
23. Nie biorą udziału w akcjach promocyjnych i reklamowych związanych z unihokejem bez zgody 

trenera/menedżera KS Dzikie Gęsi Zielonka. 
24. Informują Klub na piśmie o zamiarze zmiany przynależności klubowej najpóźniej na 2 miesiące 

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
zgłoszenie takiego zamiaru w krótszym terminie.  

 

§5.  KARY: 

1. Karę otrzymuje zawodniczka, który naruszył postanowienia Regulaminu lub dopuścił się innego 
przewinienia nie ujętego w Regulaminie, ale mającego negatywny wpływ na drużynę lub 
wizerunek pozostałych zawodników, drużyny, Klubu albo sponsora. 

2. Karę nakłada Trener bądź Menedżer Klubu. 
3. Rodzaje kar: 

a) upomnienie ustne, 
b) upomnienie ustne w obecności wszystkich zawodników, 

 
 



 
c) czasowe zawieszenie w prawach członka drużyny, 
d) usunięcie z Rady Drużyny 
e) czasowe zawieszenie w wykonywaniu funkcji kapitana, 
f) odwołanie z funkcji kapitana, 
g) czasowe odsunięcie od udziału w rozgrywkach, 
h) kara finansowa w kwocie od 100 zł do 200 zł, 
i) zobligowanie do usunięcia szkody, 
j) wycofanie wniosku o przyznanie stypendium sportowego, 
k) skreślenie z listy zawodników KS Dzikie Gęsi Zielonka. 

4. Na Zawodniczkę, która podczas meczu otrzymała karę osobistą, karę M1, M2 lub M3 może 
decyzją Zarządu Klubu zostać nałożona kara finansowa w wysokości od 50 do 500 zł. 
Zawodniczka zostanie także wezwana to naprawienia ewentualnej szkody.  

5. Od każdej decyzji o nałożeniu kary, zawodniczce przysługuje prawo do odwołania się od tej 
decyzji do Zarządu Klubu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nałożeniu kary. Zarząd w 
terminie 7 dni podejmuje decyzję odnośnie nałożonej kary.  Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

6. Jeżeli nałożona kara dotyczy członka kadry narodowej Klub zobowiązany jest do 
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Wydziału Szkolenia oraz Zarządu PZUnihokeja. 

7. Jeżeli nałożona kara dotyczy zawodniczki otrzymującej stypendium w związku z uprawianiem 
unihokeja, Klub zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie organu 
przydzielającego stypendium. 

 
§6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu. 
W przypadkach nieujętych w Regulaminie ostateczna decyzja należy do Zarządu Klubu.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kom: 512460750 www.dzikiegesi.pl  dzikie-gesi@o2.pl facebook.com/DzikieGesi  youtube.com/DzikieGesiZielonka 


