
REGULAMIN   STOWARZYSZENIA SPORTÓW WODNYCH 
W IŁAWIE

Stowarzyszenie Sportów Wodnych zgodnie ze swoim statutem , wspiera działalność 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego działającego przy ZO w Iławie.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zapewnia szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży na poziomie 
podstawowym, natomiast SSW zrzesza dodatkowo zawodników uprawiających żeglarstwo 
regatowei startujących w zawodach.
Do podstawowych zadań SSW należy: 

1. Organizacja wyjazdów żeglarskich (regaty i obozy szkoleniowe) w szczególności zabezpieczenie
transportu zawodników, trenera i sprzętu na terenie kraju i za granicą.

2.Pozyskiwanie środków finansowych (poprzez prowadzenie działalności statutowej), z 
przeznaczeniem na rozwój bazy technicznej oraz zasobów kadry szkoleniowej Stowarzyszenia.

3.Obsługa biurowa oraz finansowa zawodników i trenerów.

4.Organizacja regat żeglarskich na terenie Iławy i okolic dla zawodników SSW i innych klubów.

5.Wspieranie szkolenia regatowego poprzez organizację szkoleń, treningów specjalistycznych, 
wycieczek rekreacyjno- sportowych.

Każdy uczestnik zajęć MOS, który rozpoczyna rywalizację sportową, przechodzi jednocześnie pod 
opiekę SSW i staje się zawodnikiem.
Jeśli jest to osoba niepełnoletnia -formalnie reprezentuje ją w SSW opiekun prawny.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Warunkami przynależności do Klubu ( SSW) są:
1. złożenie deklaracji członkowskiej – w przypadku niepełnoletnich-opiekun prawny
2.posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej lub rodzinnego.
3. opłacanie składek członkowskich ( do 15 -tego każdego miesiąca)- w wyjątkowych sytuacjach 
Zarząd klubu może zwolnić zawodnika z czasowego ich opłacania
4.posiadanie aktualnej licencji i ubezpieczenia PZŻ
5.znajomość niniejszego regulaminu i przestrzeganie go

ROZDZIAŁ 2
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
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Zawodnik SSW ma prawo do :
1.Udziału w szkoleniu regatowym poprzez udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.
2.Korzystania z bazy sprzętowej , będącej własnością SSW.



3.Bycia nagradzanym za właściwą stosunek do procesu szkoleniowego, postępy i sukcesy sportowe.
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Zawodnik SSW ma obowiązek:
1.Przestrzegać regulaminy obowiązujące w SSW i zasady  rywalizacji sportowej.
2. Dbać o rozwój intelektualny, dobre wyniki w szkole oraz sprawność fizyczną. Stosować zasady 
zdrowego odżywiania.
3.Systematycznie, punktualnie , rzetelnie i z zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach na miejscu 
oraz podczas  zgrupowań.
4.Przestrzegać zasady kulturalnego zachowania wobec dorosłych oraz rówieśników podczas zajęć, 
wyjazdów na zgrupowania, regaty jak i w szkole. 
5.Dbać o dobrą komunikację z trenerem- zgłaszać niedyspozycje zdrowotne, wyjaśniać na bieżąco 
zaistniałe sytuacje, które mogą wzbudzać konflikty w grupie, jak i zakłócać relacje na linii trener-
zawodnik.
6.Stosować zasady bezpieczeństwa na wodzie jaki na lądzie.
7.Dbać o powierzony mu sprzęt, a w razie jego uszkodzenia  lub utraty -ustalić z trenerem 
wysokość kosztów, które należy w związku z tym ponieść.
8.Respektować plan szkoleniowy ustalony przez trenera.

KAŻDEGO ZAWODNIKA SSW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA 
ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH: DOPALACZY, NARKOTYKÓW,ALKOHOLU i
NIKOTYNY ORAZ NAPOJÓW ENERGETYZUJĄCYCH.

ROZDZIAŁ 3
ZAWODY I OBOZY SPORTOWE
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1.Decyzję o powołaniu zawodnika na zawody  podejmuje wyłącznie trener.
2.Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, spełniający następujące warunki:
-systematycznie uczęszcza na treningi
-wykazuje zaangażowanie i solidne podejście do pracy szkoleniowej
-przestrzega zasad dobrej współpracy w grupie
-nie zalega z opłacaniem składek
3.Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant Stowarzyszenia, zobowiązany 
jest do obecności na tych zawodach. Udział w zawodach organizowanych przez klub jest 
obowiązkowy.
4.W przypadku choroby, zdarzeń losowych lub innych powodów zawodnik ma obowiązek 
poinformować  trenera o swojej nieobecności na zawodach najwcześniej jak to możliwe.
5. Zawodnik może nie zostać powołany przez trenera na wyjazd, jeśli:
-nie wykazuje wystarczającego zaangażowania w proces treningowy i nie osiąga wyznaczonych 
przez trenera celów sportowych
-wykazuje niesportowe zachowanie
-sprawia problemy wychowawcze na treningach, ale również w szkole
-w przypadku braku ważnych badań lekarskich
- w przypadku zalegania ze składkami
6.Zawodnicy i trenerzy są zobowiązani do noszenia strojów klubowych podczas uroczystości 
rozpoczęcia i zakończenia zawodów oraz żeglowania w  kamizelkach nakapokowych z logo SSW.
7. W przypadku kiedy zawodnik opuści zgrupowanie lub regaty z powodu złamania niniejszego 
regulaminu lub regulaminu placówki, w której przebywa, opłata za udział nie jest zwracana, a 
opiekunowie są zmuszeni do odbioru zawodnika na własny koszt.



ROZDZIAŁ 4 
NAGRODY I KARY
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1.Za godne  reprezentowanie SSW, aktywny i systematyczny udział w procesie szkoleniowym oraz 
za osiągnięcia sportowe trener lub Zarząd Stowarzyszenia może przyznać jedną z następujących 
nagród:
-pochwała ustna
-pochwała w formie pisemnej
-nagroda rzeczowa
2.Zarzad SSW  raz w roku składa wnioski o nagrody i stypendia do Burmistrza Miasta Iława oraz 
Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego dla zawodników, którzy spełnili kryteria 
określone w stosownym Regulaminie . 
Jednak zawodnik, który nie spełnia wewnętrznego regulaminu SSW , nie może ubiegać się o 
stypendium lub nagrodę przyznawaną przez Burmistrza. Taką decyzję podejmuje Zarząd SSW, na 
wniosek trenera.
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1.Za niewłaściwe zachowanie się zawodnika oraz  naruszenie postanowień regulaminu , przewiduje
się następujące kary:
-upomnienie ustne
-wydalenie z treningu przez trenera
-ostrzeżenie ustne w obecności trenera i opiekunów prawnych
-nagana na piśmie
-zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca lub dłuższego okresu ustalonego 
przez trenera
-niedopuszczenie do zawodów, wyznaczonych przez trenera
-skreślenie z listy zawodników objętych opieką SSW
Zastosowanie ostatniej kary jest decyzją podejmowaną przez Zarząd SSW na wniosek trenera.
Zawodnik/ opiekun prawny, otrzymuje powyższą decyzję  na piśmie.
W ciągu 14 dni może wówczas złożyć odwołanie od decyzji do Zarządu SSW.

Regulamin wchodzi w życie 1.04.19.

Zarząd SSW


