Klubowa deklaracja członkowska

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail do korespondencji
klubowej
Numer PESEL
Nazwa i adres szkoły *
Telefony kontaktowe do rodziców
/ opiekunów *
Zakład pracy ojca, matki/
opiekuna i telefon*

Data
Wpłynięcie deklaracji członkowskiej
Przyjęcie w poczet Członków
NAUTICUS Yacht Club Olsztyn
Usunięcie z listy członków(przyczyna)
…………….………………………………………..….
…………….………………………………………..….

* - dotyczy niepełnoletnich

Podpis

NAUTICUS Yacht Club Olsztyn

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW *
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ...................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w organizowanych przez NAUTICUS zajęciach rekreacyjnych, sportowych, basenowych, grach i zabawach
terenowych.
Jednocześnie oświadczamy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w zajęciach oraz
że poinformowaliśmy nasze dziecko o obowiązku podporządkowania się podejmowanym decyzjom przez
kierownika obozu i opiekunów.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w razie nie podporządkowania się regulaminom i
zarządzeniom, zasadom bezpieczeństwa lub etyki ma prawo odmówić uczestnikowi prawa do udziału w
zajęciach bez zwrotu opłat.
Informacja rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka *
(np. jeżeli jest uczulone, źle znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

Stwierdzam, że podałem(łam) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki w czasie zajęć.

.....................................................
Czytelny podpis ojca /opiekuna/

....................................................
Czytelny podpis matki /opiekuna/

Zasady członkowstwa w NAUTICUS Yacht Club Olsztyn (wyciąg z regulaminu)
1.

2.

3.

4.

Klub został założony przez NAUTICUS Fundację Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży z
siedzibą w Jonkowie k. Olsztyna, której misją jest promocja i rozwój sportu żeglarskiego w mieście
Olsztyn ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa dzieci i młodzieży.
Celem powołania Klubu jest:
a. szkolenie dzieci i młodzieży - sekcja regatowa, nabór do sportu
b. szkolenie bojerowe - sekcja bojerowa
c. szkolenie olimpijskie - sekcja olimpijska
d. szkolenie match racingu- sekcja match racing
e. rekreacja żeglarska – sekcja Relax (szkolenie na patenty żeglarskie, krzewienie kultury
fizycznej,
wychowanie poprzez żeglarstwo, poprawa bezpieczeństwa oraz
upowszechnianie nawyków aktywnego spędzania czasu)
Członkiem Klubu mogą być wyłącznie osoby które oprócz chęci osiągania celów sportowych
reprezentują postawę poszanowania etyki żeglarskiej. Za członków niepełnoletnich deklarację tą
składają rodzice/opiekunowie.
Klub zobowiązuje się do zapewnienia:
a. możliwości rozwoju umiejętności sportowych uwarunkowane systematycznym udziałem
w zajęciach
b. sprzętu do szkolenia początkowego
c. zabezpieczenia treningów w postaci łodzi asekuracyjnej i trenera
d. miejsca w hangarze lub na nadbrzeżu w miarę posiadanych możliwości
* - dotyczy niepełnoletnich

NAUTICUS Yacht Club Olsztyn

5.

6.

7.
8.

9.

e. dostępu do infrastruktury klubowej (przystań, hangary, świetlica)
f. udziału w zajęciach, zgrupowaniach, regatach i spotkaniach Klubowych. Kwalifikacja na
regaty odbywa się na radzie trenerów na podstawie realizacji przez zawodnika planu
szkoleniowego.
g. zniżek w organizowanych obozach oraz przy wynajmowaniu sprzętu wodnego
Członkowie (i opiekunowie członków niepełnoletnich) zobowiązują się do:
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa
b. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu
c. czynnego brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub
d. kreowania pozytywnego wizerunku Klubu
e. niezwłocznego wnioskowania do Władz Klubu o podjęcie działań zapobiegawczych lub
korygujących w przypadku stwierdzenia łamania zasad bezpieczeństwa lub etyki
żeglarskiej.
f. regularnego i terminowego wnoszenia obowiązujących opłat klubowych
g. przestrzegania regulaminów i decyzji władz Klubu
h. kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania; kreowania zasad etyki
żeglarskiej
i. sumiennego wykonywania zadań powierzonych przez Władze Klubu i wynikających z
pełnionych funkcji
j. strzeżenia wartości materialnych i praw niematerialnych Klubu
k. ochraniania i pomnażania mienia Klubu jako dobra wspólnego
Członkostwo ustaje w przypadku:
a. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie z dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia
b. wykluczenia przez Władze Klubu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia
niniejszych zasad lub postanowień Władz Klubu
c. zgonu członka
d. nieopłacenia w terminie obowiązujących opłat
e. członkowstwo zostaje zawieszone w czasie trwania zaległości w opłatach; wiąże się to z
zawieszeniem praw członkowskich w tym okresie
Wszystkie jednostki będące dyspozycji klubu zobowiązane są do noszenia bandery klubowej lub logo
klubu na rufie.
Za wzorowe wykonywanie zadań oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i wybitne osiągnięcia
żeglarskie członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:
a. pochwałą ustną lub na piśmie
b. dyplomem lub odznaką
c. nagrodą rzeczową
d. nadaniem godności członka honorowego
Za działanie na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie zasad klubowych i uchwał Władz mogą zostać
wymierzone kary:
a. upomnienie ustne lub na piśmie
b. ostrzeżenie na piśmie
c. udzielenie nagany
d. zawieszenie w prawach członka
e. skreślenie z listy członków i wykluczenie z Klubu

Akceptuję i zobowiązuje się przestrzegać powyższych zasad

…………………………............
czytelny podpis Członka

……………….………..……
……………………..……………
czytelne podpisy opiekunów Członka niepełnoletniego *

* - dotyczy niepełnoletnich

