
Regulamin 

Klubu Sportowego „Na Fali” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§1 

 

Klub Sportowy "Na Fali" jest jednostką podległa pod Fundację "Na Fali". 

 

§2 

 

Calem działania Klubu Sportowego „Na Fali” jest popularyzacja oraz umożliwienie 

trenowania żeglarstwa jak najszerszemu gronu odbiorców oraz realizacja celów Statutowych 

Fundacji „Na Fali”. 

 

§3 

 

Dyrektora Klubu wyznaczona i odwołuje Zarząd Fundacji. Do obowiązków Dyrektora Klubu 

należy kierowanie sprawami bieżącymi Klubu. 

 

§4 

Klub Sportowy „Na Fali” dla realizacji celów statutowych Fundacji może organizować regaty 

żeglarskie. 

 

II. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

 

§5 

 

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, nie pozbawione praw 

publicznych i nie karane, które wyrażą gotowość uczestnictwa w realizacji celów 

Klubu i zostaną przyjęte przez Dyrektora Klubu na podstawie zgłoszenia. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

3. Członkowie Klubu dzielą się na: 

 Kandydatów na zawodnika 

 Zawodników 

 Członków wspierających 

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna, która jest 

zainteresowana działalnością Klubu, zadeklaruje wolę współpracy z Klubem na rzecz 

realizacji jego celów statutowych i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji 

przez zarząd Klubu. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Klubie 

osobiście, natomiast będący osobą prawną przez swojego przedstawiciela. 

5. Członkom Klubu przysługuje prawo do: 

 uczestnictwa w treningach Klubu Sportowego „Na Fali”, 

 użytkowania sprzętu należącego do Fundacji „Na Fali” na podstawie osobnego 

regulaminu, 

 przechowywania swojego sprzętu na terenie Ekomariny Polańczyk na podstawie 

osobnego regulaminu, 

 zgłaszania opinii i wniosków do władz Klubu. 



6. Obowiązki Członków Klubu na zawodnika i zawodników: 

 dbanie o dobre imię Klubu, 

 dbanie o użytkowany sprzęt, 

 przestrzeganie regulaminu Klubu Sportowego ”Na Fali” oraz regulaminu 

zawodnika, 

 przestrzeganie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, 

 opłacanie dotacji członkowskich w wyznaczonych terminach. 

 

III. Dotacje członkowskie 

 

§6 

 

1. Dotacja członkowska podstawowa płatna co miesiąc. 

2. Dotacja członkowska za zajęcia wynosi odpowiednio w zależności od ilości 

zaplanowanych do odbycia zajęć praktycznych i teoretycznych. Płatna za każdy 

miesiąc z góry. 

3. Wysokość składek jest co roku ustalana przez Zarząd Fundacji i obowiązuje przez 

cały sezon. 

 

IV. Władze klubu 

 

§7 

 

1. Funkcje nadzorująca pełni zarząd Fundacji „Na Fali”. 

2. Funkcje zarządcza Dyrektor Klubu Sportowego „Na Fali”. 

3. Sąd koleżeński. Sąd koleżeński zostaje zwołany na wniosek Dyrektora Klubu. W jego 

skład wchodzi Dyrektor Klubu i dwóch instruktorów/trenerów współpracujących 

z Fundacją „Na Fali”. Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy orzekanie 

w przedmiocie spraw dyscyplinarnych. 

 

V. Sprawy dyscyplinarne i sankcje 

 

§8 

 

1. Ukaranie bądź usunięcie z Klubu może nastąpić na skutek łamania etykiety żeglarskiej 

lub niestosowanie się do Regulaminów Fundacji „Na Fali”. 

2. Usunięcie oraz ukaranie z Klubu następuje w drodze decyzji Sądu Koleżeńskiego. 

3. Karami może być nagana, upomnienie, zawieszenie w prawach członkowskich Klubu. 

 

VI. Zmiany regulaminu 

 

§9 

 

Zmiany regulaminu dokonuje zarząd Fundacji „Na Fali” w drodze uchwały. 

 


