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Regulamin uczestnictwa
w zgrupowaniu
§1
1. Regulamin uczestnictwa w zgrupowaniu, zwany dalej Regulaminem, określa
zasady i warunki przeprowadzenia zgrupowań szkoleniowych oraz zgrupowań
przygotowujących do udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
2. Zgrupowania, o których mowa w ust. 1, organizowane są przez Polski Związek
Kajakowy (PZKaj), zwany dalej Organizatorem.
§2
1. Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału powołanych zawodników
w zgrupowaniu najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zgrupowania.
Potwierdzenia drogą mailową należy wysłać na adres: office@pzkaj.pl.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się akceptacje uczestnictwa w dniu
rozpoczęcia zgrupowania.
2. Brak potwierdzenia w Pionie szkolenia PZKaj, w obowiązujących terminach,
udziału zawodników i trenerów w zgrupowaniu spowoduje skreślenie osób
z listy uczestników.
3. Planowany późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd ze zgrupowania, musi
być zgłoszony do Pionu szkolenia PZKaj na 7 dni przed rozpoczęciem
zgrupowania. Niedotrzymanie terminu przyjazdu skutkuje odmową przyjęcia na
zgrupowanie.
4. Pobyt członków rodzin uczestników zgrupowania jest możliwy wyłącznie za
zgodą Organizatora (opłata według kosztów ośrodka, w którym odbywa się
zgrupowanie).
§3
PZKaj informuje o obligatoryjnym posiadaniu aktualnego orzeczenia
lekarskiego do uprawiania sportu, które należy przedstawić kierownikowi
zgrupowania lub trenerowi prowadzącemu. Brak powyższego orzeczenia
będzie skutkował odmową przyjęcia na zgrupowanie.
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§4
1. Kluby zobowiązane są do aktywowania licencji zawodniczych swoim
zawodnikom najpóźniej do dnia potwierdzenia udziału/rozpoczęcia
zgrupowania.
2. Aktywna licencja zawodnicza obejmuje ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) i koszty leczenia do wysokości 1.000 zł.
3. Zawodnicy, których licencje zawodnicze nie zostaną aktywowane
w wyznaczonym terminie, zostaną skreśleni z listy powołanych na zgrupowanie.
§5
1. Za moment rozpoczęcia zgrupowania uważa się zameldowanie w dniu
przyjazdu na zgrupowanie w rejestracji ośrodka, w którym odbywa się
zgrupowanie.
2. Zgrupowanie zagraniczne rozpoczyna się w miejscu zbiórki określonym
w powołaniu na daną akcję szkoleniową.
3. Za moment zakończenia zgrupowania uważa się moment zdania pokoju.
§6
Od momentu rozpoczęcia zgrupowania do momentu zakończenia zgrupowania
opiekę nad zawodnikami sprawuje wyznaczony kierownik zgrupowania oraz
trenerzy.
§7
Wszyscy powołani zawodnicy mają obowiązek zabrania ze sobą:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja
szkolna, itp.);
2) książeczki sportowo-lekarskiej z aktualnymi badaniami/aktualnym
orzeczeniem o zdolności do udziału w treningach i w zawodach;
3) odpowiednich ubiorów sportowych, umożliwiających realizację procesu
szkoleniowego w tym noszenia strojów reprezentacyjnych.
§9
W celu bezpieczeństwa i uniknięcia zagrożeń uczestnicy zgrupowania nie
powinni zabierać ze sobą rzeczy zbędnych, np.: dużych kwot pieniężnych,
biżuterii, sprzętu multimedialnego, itp. W przypadku ich posiadania, uczestnik
zobowiązany jest do odpowiedniego ich zabezpieczenia /zgodnie
z regulaminem i wymogami danego ośrodka/.
§ 10
W trakcie trwania zgrupowania zawodnik zobowiązany jest do:
1) terminowego stawiania się na miejscu zbiórki określonej w powołaniu na akcję
szkoleniową krajową i zagraniczną;
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2) złożenia u kierownika zgrupowania książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika
z aktualnymi badaniami/aktualnym orzeczeniem o zdolności do udziału
w treningach i zawodach;
3) aktywnego i sumiennego udziału w zajęciach szkoleniowych i innych
czynnościach określonych w programie szkolenia i dziennym rozkładzie zajęć;
4) podporządkowania się poleceniom wydawanym
i kierownictwo w czasie trwania zgrupowania;

przez

szkoleniowców

5) punktualnego stawiania się na zajęciach oraz posiłkach;
6) do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ośrodka, w którym odbywa się
zgrupowanie;
7) przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych obowiązujących
w obiektach sportowych, obiektach zakwaterowania i innych obiektach ośrodka
pobytu;
8) dbałości o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz
miejsca treningowego;
9) przestrzegania higieny osobistej oraz porządku w miejscu zakwaterowania;
10) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.
§ 11
W trakcie zgrupowania obowiązuje zakaz:
1) noszenia biżuterii i ozdób podczas zajęć;
2) wychodzenia poza teren ośrodka pobytowego bez zgody kierownika
zgrupowania;
3) spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania innych substancji
odurzających;
4) zażywania jakichkolwiek leków, suplementów oraz odżywek bez wiedzy sztabu
szkoleniowego;
§ 12
Ewentualne wyjścia z miejsca zakwaterowania należy uzgodnić z trenerem
prowadzącym albo kierownikiem zgrupowania.
§ 13
1. Zajęcia programowe na zgrupowaniu są obowiązkowe.
2. Zawodników obowiązuje codzienny rozruch poranny.
3. W czasie zajęć zawodnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym przez prowadzącego zajęcia.
4. Uczestników zgrupowania obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dyscypliny
zajęć.
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5. W razie niewłaściwego zachowania zawodnika podczas zajęć, w tym
zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych,
prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
obejmujących:
a) wykluczenie z wykonywania wybranych ćwiczeń;
b) zakaz uczestnictwa w danym treningu;
c) wykluczenie ze zgrupowania.
§ 14
1. W przypadku odniesienia kontuzji lub w przypadku niedyspozycji
uniemożliwiającej udział w zajęciach programowych, należy natychmiast
zgłaszać do prowadzącego zajęcia trenera i poinformować go o swojej
dolegliwości. Szkoleniowiec podejmuje decyzję, co da dalszego udziału
zawodnika w zgrupowaniu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne
następstwa dla zdrowia zawodnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu
ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi
zasadami sportowymi.
§ 15
1. Spożywanie wszelkich leków, odżywek i suplementów przez zawodnika
następuje jedynie za wiedzą i zgodą sztabu szkoleniowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne
konsekwencje wynikające z samowolnego spożywania leków, odżywek
i suplementów przez zawodnika.
§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne zawodnika
wynikające ze spożywania produktów nieprzewidzianych w dziennym
jadłospisie zgrupowania.
§ 17
1. Brak przestrzegania niniejszego regulaminu spowoduje sankcje dyscyplinarne
do usunięcia ze zgrupowania włącznie, z powiadomieniem klubu, szkoły,
uczelni lub miejsca pracy zawodnika.
2. Wykluczenie z uczestnictwa w zgrupowaniu następuje na podstawie decyzji
kierownika zgrupowania, w wyniku rozpatrzenia okoliczności popełnionego
przez zawodnika wykroczenia.
§ 18
PZKaj nie ponosi żadnych kosztów związanych ze szkodami powstałymi na
zgrupowaniach. Będą nimi obciążani wyłącznie uczestnicy zgrupowania.
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§ 19
Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są
na bieżąco przez kierownika zgrupowania.
§ 20
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zgrupowania oraz Pion
szkolenia Polskiego Związku Kajakowego mają prawo złożyć wniosek do
Komisji Dyscyplinarnej PZKaj o ukaranie zawodnika.
§ 21
Każdy uczestnik zgrupowania musi zapoznać się z niniejszym regulaminem,
a także własnoręcznie podpisać dokument uczestnictwa w zgrupowaniu.
§ 22
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZKaj. uchwałą
elektroniczną nr 37/2020/E z dnia 28.07.2020 r.

