
 

 

 

REGULAMIN Akademii Kolarskiej CYKLO 

 

§ 1 

1. Przyjęcie  trenującego do Akademii Kolarskiej CYKLO następuje po złożeniu u trenera/instruktora:  

- zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań 

do uczestniczenia w zajęciach.  

2. Przyjęcie trenującego do Akademii Kolarskiej CYKLO  wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych 

składek członkowskich, o których mowa w § 2 Regulaminu.  

3. O rezygnacji z członkostwa w Akademii Kolarskiej CYKLO rodzic (opiekun prawny) zobowiązany 

jest powiadomić na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc od 

którego dziecko nie będzie już członkiem Akademii. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa 

można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form: 

a. za pośrednictwem trenera/instruktora 

b. przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia 

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić (opiekun prawny) zobowiązany 

jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 2 do czasu 

powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.  

 

§ 2 

1. Opłata za zajęcia jest uiszczana każdorazowo przed zajęciami i wynosi  

a. Pierwsze zajęcia są bezpłatne 

b. Każde następne 15 zł – płatne na miejscu przed zajęciami  

 

 

 

 

 

 



§ 3 

1. Zawodnik Akademii Kolarskiej CYKLO  zobowiązany jest w szczególności do: 

a. przestrzegania poleceń Trenera / Instruktora,  

b. kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi, 

c. kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z Akademii oraz 

pozostałych osób związanych z Akademią Kolarską CYKLO, 

d. rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach, 

e. informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.), 

f. uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej (wyjście do 

łazienki, szatni itp.), 

g. dbania o sprzęt sportowy, 

h. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (dresy lub koszulka i 

spodenki, odpowiednie obuwie, w przypadku zajęć na zewnątrz obowiązkowy kask i 

odzież adekwatna do warunków atmosferycznych),  

i. godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,  

j. zachowania zasad „fair play” podczas wewnętrznej rywalizacji na zajęciach Akademii. 

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki 

określone w ust. 1 poprzez:  

a. Upomnienie, 

b. upomnienie przy całej grupie, 

c. upomnienie w obecności rodzica, 

d. usunięcie zawodnika z zajęć, 

e. nie zgłoszenie zawodnika do zawodów, 

f. wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego 

wynikającymi, 

g. złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika. 

 

§ 4 

1. Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe w Akademii 

Kolarskiej CYKLO do posiadania ważnych badań oraz ubezpieczenia NNW rozszerzonego o zwrot 

kosztów leczenia. Kserokopię aktualnych badań należy dostarczyć trenerom. 

2. Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe jako organizator  treningów Akademii Kolarskiej CYKLO 

oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC przewidziane do tego typu działalności. Ubezpieczenie 

takie również posiadają osoby prowadzące treningi. 

 



           § 5 

Rodzic zawodnika Akademii Kolarskiej CYKLO lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych swoich i swojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów mających związek 

z promocją Akademii  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997,Dz. U. nr 

133, poz. 883).  

Rodzic zawodnika Akademii Kolarskiej CYKLO lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku/wizerunku swojego dziecka do celów związanych z promocją Akademii. Wyrażenie 

zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz opublikowane 

w prasie lub / i internecie. 

Rodzic zawodnika Akademii Kolarskiej CYKLO zobowiązany jest przedstawić osobom prowadzącym 

zajęcia zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w 

treningach.  

 


