REGULAMIN JKH GKS JASTRZĘBIE
zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr V/V/2018/ BIS
z dnia 28.05.2018r.
1. Warunki przyjęcia na członka/ zawodnika Klubu.
a. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.
b. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem przez lekarza sportowego.
c. Wyrażenie zgody na regulowanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej
przez Zarząd JKH GKS Jastrzębie.
2. Składki członkowskie
a. Wysokość składek i tryb płacenia ustala Zarząd.
b. Aktualny wykaz składek znajduje się u trenerów, bądź kierowników poszczególnych
drużyn.
c. Opłaty miesięczne są stałe niezależnie od ilości zajęć i faktycznych obecności na
nich i obowiązują przez 11 miesięcy w roku.
d. Członek Klubu w niektórych sytuacjach może starać się o zmniejszenie bądź
anulowanie składki po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zarządu JKH GKS
Jastrzębie. W tej sprawie należy zwrócić się do Zarządu w formie pisemnej.
e. Zaleganie z wpłatami składek może kolejno skutkować:
- brakiem możliwości udziału w zawodach i meczach
- brakiem możliwości udziału w treningach
- wystawieniem wezwania do zapłaty
- wnioskiem o skreślenie z listy członków klubu
f. Środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich przeznaczane są głównie na
działalność statutową Klubu.
3. Warunki uczestniczenia w treningach.
a. Dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami wykonanymi przez lekarza
sportowego.
b. Uregulowanie składki członkowskiej we właściwym terminie.
c. Harmonogram treningów obowiązuje w danym roku szkolnym i jest dostępny
w Biurze JKH GKS Jastrzębie.
d. Nieobecność na treningu musi być usprawiedliwiona.
e. Każdy członek/ zawodnik jest zobowiązany do:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny
- wykonywania poleceń Trenera
- kulturalnego zachowania się wobec pracowników obiektów sportowych,
z których korzystają, kolegów, kadry szkoleniowej, sędziów itd.
- kulturalnego zachowania się podczas zawodów sportowych
- niezwłocznego informowania o problemach zdrowotnych
- punktualności, nie opuszczania miejsca treningu bez wyraźnej zgody trenera
- dbania o strój i sprzęt sportowy
- posiadania właściwego stroju podczas treningów
- występowania na zawodach sportowych w strojach o barwach klubowych
- godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz
- rzetelnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w treningach
- brania udziału w zawodach, do których zawodnik zostanie wytypowany
- pomagania zawodnikom w drużynie i innym
- zachowania zasady fair – play wobec kolegów i przeciwników.
f. W przypadku naruszenia przez zawodnika zasad Regulaminu trener może wyciągnąć
następujące konsekwencje:

4.

5.

6.

7.

8.

- upomnienie ustne na osobności
- upomnienie ustne w obecności całej drużyny
- upomnienie ustne w obecności rodzica
- odsunięcie zawodnika od treningu, meczu
- nie zgłoszenie do zawodów
- wystąpienie do zarządu o udzielenie zawodnikowi nagany na piśmie
- wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika
Klubu
- wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie zawodnika z listy członków
JKH GKS Jastrzębie.
Warunki uczestnictwa w zawodach.
a. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w meczu podejmuje trener prowadzący
grupę.
b. Zawodnik ma obowiązek udziału w meczu, do składu którego został powołany.
c. Zawodnik powołany do udziału w meczu, a który nie wziął w nim udziału, musi
powiadomić trenera o przyczynie nieobecności.
d. Obowiązkiem zawodnika podczas zawodów jest reprezentowanie Klubu
w jego barwach.
Warunki przejścia do innego Klubu.
a. Szczegółowe zasady zmian barw klubowych określają przepisy odpowiednich
związków sportowych.
b. Członek Klubu, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do:
- złożenia pisma do Zarządu o chęci zmian barw klubowych
- przedłożenia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania nowego
zawodnika
- oddania sprzętu sportowego należącego do Klubu
- rozliczenie składek członkowskich
- uzyskania zgody Zarządu JKH GKS Jastrzębie na zmianę barw klubowych.
c. Członek/ zawodnik klubu, który chce udać się na testy lub reprezentować inny klub
w zawodach towarzyskich, musi uzyskać zgodę na piśmie Zarządu JKH GKS
Jastrzębie.
Wystąpienie z Klubu.
a. Wystąpienie z Klubu możliwe jest zgodnie ze Statutem po złożeniu rezygnacji
(w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisanej przez rodziców/ opiekunów
prawnych) w formie pisemnej, skierowanej do Zarządu Klubu po wcześniejszym
zdaniu sprzętu i rozliczeniu składek członkowskich.
Sprawy organizacyjne.
a. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest Trener prowadzący daną grupę
(drużynę).
b. Zebrania rodziców odbywają się zgodnie z terminem podanym przez Trenera.
c. Aktualny plan treningów, meczy, zawodów jest dostępny u Trenera,
w Biurze JKH GKS Jastrzębie i na stronie internetowej Klubu.
Przetwarzanie danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych członków klubu jest Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS Jastrzębie z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335),
ul. Leśna 1, tel.: 32/ 4761650, adres e-mail do sekretariatu: jkh@jkh.pl.
b. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Klubu oraz realizacja praw
i obowiązków zawodników zapisanych w niniejszym regulaminie, a wynikających
z przynależności klubowej.
c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje
brak możliwości przyjęcia w poczet członków Klubu.

d. Członkom Klubu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
e. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty organizujące rozgrywki ligowe
i towarzyskie, treningi, turnieje, instytucje państwowe np.: Urząd Miasta JastrzębieZdrój, Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz instytucje upoważnione z mocy
prawa.
f. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
g. Klub nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnik wyrazi chęć
i otrzyma zgodę od JKH GKS Jastrzębie na zmianę przynależności klubowej poza
UE.
h. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przynależności
klubowej oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym
zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Ochrona wizerunku
a. Składając deklarację przynależności do Klubu zawodnik pełnoletni, a w imieniu
zawodnika niepełnoletniego jego rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażają
dobrowolną i w pełni świadomą zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
zarejestrowanego przez JKH GKS Jastrzębie w ramach rozgrywek, meczy, turniejów
i innych uroczystości organizowanych przez klub i związek sportowy.
Zgoda obejmuje zamieszczanie
zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie
internetowej klubu, portalach społecznościowych m.in. w serwisie Facebook pod
adresem www.facebook.pl, w kronikach, broszurach oraz zamieszczanie zdjęć na
terenie siedziby klubu w celu promowania jego działalności oraz osiągnięć
i umiejętności zawodników.
b. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, jednak brak zgody będzie
skutkował
brakiem możliwości udziału w wydarzeniach sportowych
i uroczystościach organizowanych przez Klub.
c. W przypadku publikacji wizerunku w serwisie Facebook dane osobowe zostaną
przetransferowane przez serwis na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej
oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Serwery serwisu Facebook
znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują
inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie
zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
d. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres istnienia strony internetowej Klubu oraz
korzystania przez Klub z serwisu Facebook lub do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie wizerunku przez pełnoletniego zawodnika lub byłego zawodnika,
a w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej rodziców lub opiekunów prawnych.
e. W pkt IX Regulaminu dotyczącym ochrony wizerunku znajdują zastosowanie zapisy
pkt VIII ppkt 1,4,6.
10. Sprawy końcowe Regulaminu.
a. Prawo interpretacji niniejszych postanowień regulaminu przysługuje Zarządowi JKH
GKS Jastrzębie.
b. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd.
c. Statut i Regulamin JKH GKS Jastrzębie oraz pozostałe ważne i obowiązujące
dokumenty dostępne są w Biurze Klubu.

