REGULAMIN
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "Stal"
Baseball i Softball Kutno
§1

1. Miejski Klub Sportowy "Stal" BiS Kutno działa jako stowarzyszenie w oparciu
o Statut.
§2
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Klub reprezentowany jest przez Zarząd Klubu, który zobowiązane jest do bieżącej
realizacji programu działania ustalonego przez Statut i Zebranie Klubu.
§3
1. Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich
poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze
ogólnorozwojowym i specjalistycznym (baseball i softball), a także zawodów i turniejów
sportowych.
§4
1. Siedziba Klubu znajduje się w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11- 99-300 Kutno.
§5
1. Na terenie obiektów sportowych, gdzie przeprowadzane są zajęcia, obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania
jakichkolwiek środków odurzających.
2. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać
udziału w zawodach sportowych i zajęciach grup sportowych.
§6
1. Warunkami przynależności do Klubu są:
1) złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności, i jej praktyczna realizacja
poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych;
2) w przypadku nieletnich - deklaracja rodziców (opiekunów prawnych);
3) zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu;
4) opłacenie składek członkowskich;
5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
6) posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;
7) kultura osobista i zdyscyplinowanie;
8) przestrzeganie niniejszego regulaminu.
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§7
1. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną.
2.W celu podnoszenia sprawności fizycznej Klub zapewnia dla swych członków organizację
całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym w zakresie baseballu
i softballu.
§8
1. Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi ogólnorozwojowe, specjalistyczne
i zawody sportowe odbywają się na boiskach Małej Ligi, w salach sportowych oraz na
wolnym powietrzu.
2. Klub organizuje wycieczki rekreacyjno-sportowe i turystyczne, treningi specjalistyczne,
obozy, wykłady i prelekcje.
3. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do regularnego uczestnictwa w treningach,
startach w zawodach Klubowych meczach ligowych, turniejach krajowych i zagranicznych
jeśli zostanie na takie powołany przez trenera lub opiekuna.
§9
1. Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać własny sprzęt treningowy , pod rygorem
niedopuszczenia do zajęć w przypadku jego braku.
2. Zapewnienie Specjalistycznego sprzętu treningowego leży po stronie Klubu
3. Sprzęt i ubiór sportowy winny spełniać następujące warunki:
1) buty sportowe dostosowane do podłoża, na jakim przeprowadzane są zajęcia lub mecze;
2) ochraniacze zabezpieczające części ciała;
3) odzież dostosowana do warunków atmosferycznych;
4) ubiór zapewniający komfort i bezpieczeństwo przebywania na wolnym powietrzu lub
hali sportowej.
4. Kadra klubu zapewnia doradztwo w zakresie doboru sprzętu.
5. W przypadku rezygnacji członka klubu z uczestnictwa w zajęciach zobowiązany jest on do
rozliczenia się z powierzonego mu klubowego sprzętu i stroju.
§ 10
1.Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe zawody, turnieje odbywają się na koszt Klubu. Koszty te
obejmują: ubezpieczenie, przejazd, noclegi i wyżywienie (w przypadku obozów), koszty
obsługi instruktorskiej.
2. Dopuszcza się możliwość partycypacji w kosztach członków po wcześniejszych
uzgodnieniach.
§ 11
1. Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie.
2.Składka członkowska, ustalana jest na każdy rok kalendarzowy przez Zarząd Klubu.
3. Członkowie zwyczajni (pełnoletni) mogą opłacać składkę w dwóch ratach: pierwsza rata do
końca marca i druga rata do końca września każdego roku .
4.Członkowie uczestnicy (niepełnoletni) mogą opłacać składki jednorazowo lub w dwóch
ratach, z tym, że druga rata musi być opłacona do końca maja.
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5. Składki należy wpłacać na konto Klubu lub u skarbnika Klubu.
6. W przypadku zalegania ze składkami, Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o skreśleniu
członka Klubu z listy członków zwyczajnych lub uczestników Klubu.
7. Składka nowo przyjętego członka klubu opłacana jest proporcjonalnie, od następnego
miesiąca po decyzji Zarządu o przyjęciu do Klubu.
§12
1. W przypadku nieprzestrzegania Statutu lub Regulaminu Klubu, a także rażących uchybień
godności zawodnika lub członka Klubu, Zarząd KKS „Stal” BiS Kutno może zawiesić lub
wykluczyć członkowstwo w Klubie.
§13
2. Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo
do interpretacji powyższego Regulaminu.

(-) Zarząd Klubu
MKS „Stal” BiS Kutno
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