
Regulamin Sekcji Piłki Siatkowej 

STS Sandecja Nowy Sącz 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja Nowy Sącz została powołana do realizacji celów  
określonych w Statucie i działa zgodnie z obowiązującymi regulaminami piłki siatkowej kobiet 
określonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej.  

2. W ramach Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja Nowy Sącz prowadzone są grupy szkoleniowe  
według kategorii wiekowych właściwych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Regulamin Sekcji Piłki Siatkowej, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, zadania 
i zasady funkcjonowania Sekcji. 

4. Udział w Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja jest dobrowolny, oparty na zasadzie 
członkostwa.  Członek Sekcji otrzymuje status zawodnika. 

5. Członkiem sekcji może być osoba, która: 
a. Złoży deklarację członkowską Sekcji; 
b. Posiada aktualne badania lekarskie z określeniem zdolności do uprawiania piłki siatkowej od 

uprawnionego lekarza; 
c. Dokonuje terminowych opłat miesięcznych zgodnie zasadami określonymi  w §3 niniejszego 

regulaminu. 
6. Przyjęcie w poczet Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja Nowy Sącz następuje w drodze 

Uchwały Zarządu. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Klubie – należy przez to rozumieć Siatkarskie Towarzystwo Sportowe Sandecja Nowy Sącz. 
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Siatkarskiego Towarzystwa Sportowego Sandecja 

Nowy Sącz. 
3. Składce członkowskiej – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za przynależność członka 

(zawodnika) do Sekcji Piłki Siatkowej. 
4. Zawodniczce – należy przez to rozumieć członka Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja Nowy 

Sącz uczestniczącego w zajęciach sportowych i rozgrywkach, systematycznie opłacającego składki 
członkowskie. 

5. Sekcji – należy prze to rozumieć Sekcję Piłki Siatkowej Kobiet STS Sandecja Nowy Sącz. 
6. Trenerze – należy prze to rozumieć osobę wyznaczoną do prowadzenia grup szkoleniowych Sekcji 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne.  
7. Właściwym związku piłki siatkowej – należy przez to rozumieć Małopolski Związek Piłki Siatkowej 

lub Polski Związek Piłki Siatkowej, odpowiedni do zakresu stosowanych kompetencji. 

 

§ 3 

1. Uczestnicy zajęć w Sekcji zobowiązani są do systematycznego opłacania składki członkowskiej 
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego. 

2. Wielkość stawki członkowskiej Uchwala Zarząd na dany sezon rozgrywkowy. 



3. Wysokość składki może być zmieniona przez Zarząd w zależności od sytuacji finansowej w Klubie.  
4. Każda zawodniczka, rodzic lub opiekun prawny ma prawo zwrócić się pisemnie do Zarządu 

o zwolnienie z opłaty członkowskiej w razie trudnej sytuacji materialnej lub innych sytuacji 
losowych. 

5. W przypadku usprawiedliwionej i udokumentowanej nieobecności na zajęciach wynikającej 
z kontuzji lub choroby trwającej dłużej niż 4 tygodnie wysokość składki zostaje obniżona o 50 %. 

6. Składka członkowska płacona jest przelewem na konto klubu z tytułem przelewu – nazwisko i imię 
zawodniczki, grupa szkoleniowa lub trener prowadzący oraz miesiąc za który dokonywana jest 
wpłata. 

7. Zawodniczki posiadające nieusprawiedliwione zaległości w opłatach członkowskich wobec klubu 
mogą uczestniczyć w treningach lecz nie są brane do składów w ramach rozgrywek i na turniejach 
oraz nie mogą uczestniczyć w obozach sportowych. 

8. W przypadku rezygnacji z zajęć i członkostwa w Sekcji , wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi. 
9. Środki finansowe pozyskane na działalność Klubu przeznaczone są na: 

a. Wynagrodzenie trenerów, 
b. Zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych, 
c. Opłat związkowych, 
d. Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i noclegów na zawodach 

sportowych, 
e. Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów opłat startowych, 
f. Częściowe lub całkowite pokrycie koszów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania na 

obozach i zgrupowaniach sportowych, 
g. Ubezpieczenie zawodników, trenerów i opiekunów, 
h. Bieżącą działalność Klubu. 

10. W ramach składki członkowskiej zawodnik otrzymuje : 
a. Opiekę szkoleniową; 
b. Prawo do udziału w zajęciach sportowych i rozgrywkach; 
c. Rejestrację w systemie ewidencji zawodników w ramach właściwego związku piłki siatkowej; 
d. Pełne lub częściowe finansowanie opłat startowych i rozgrywkowych; 
e. Bezpłatny transport na rozgrywki i zawodu lub dopłatę w określonych sytuacjach; 
f. Sprzęt sportowy, którego asortyment będzie uzależniony od możliwości finansowych Klubu. 

11. Dodatkowe opłaty ponoszone przez zawodników, rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być 
związane w udziałem w obozach szkoleniowych, konsultacjach  lub turniejach.  Wysokość 
dodatkowych opłat wymaga akceptacji i jest regulowana przed rozpoczęciem danego 
przedsięwzięcia. 

§ 4 

Prawa i obowiązki członków sekcji 

1. Członkowie Sekcji zobowiązani są do: 
a. bezwzględnego przestrzegania Statutu Klubu, Regulaminu Sekcji oraz przepisów 

obowiązujących na hali sportowej; 
b. przestrzegania przepisów sportowo-organizacyjnych i regulaminów właściwych związków 

siatkarskich; 
c. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z tokiem treningowym, a swoim zachowaniem nie 

utrudniając prowadzenia zajęć; 
d. startu w zawodach do których został zgłoszony prze Klub; 
e. punktualnego przybywania na zajęcia oraz opuszczenia obiektu po ich zakończeniu; 



f. niezwłocznego informowania trenera, o problemach zdrowotnych występujących w czasie 
zajęć;  

g. korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i według 
zaleceń prowadzącego zajęcia;  

h. właściwego, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, a także pobytu na obiekcie 
sportowym;  

i. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, a także całego pobytu w obiekcie 
sportowym (hala, szatnie, korytarze);  

j. pomagania innym zawodniczkom sekcji; 
k. przestrzegania zasad fair-play zarówno w trakcie zawodów, jak i pozostałych zajęć. 

2. Zawodniczka zobowiązuje się do systematycznej aktualizacji badań lekarskich u lekarza 
sportowego 

3. Zawodnicy lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłaszania trenerowi złego 
samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, 
obozów, a wpływających na stan zdrowia. 

 

§ 5 

1. Członkowie Sekcji mają prawo do :  
a. reprezentowania barw Klubu w rozgrywkach sportowych organizowanych przez właściwe 

związki piłki siatkowej oraz innych turniejach i zawodach sportowych ; 
b. udziału w zajęciach sportowych, konsultacjach, obozach sportowych i innych 

przedsięwzięciach organizowanych przez Klub; 
c. pełnej opieki szkoleniowej i trenerskiej na zajęciach, zawodach i obozach sportowych 

organizowanych przez Klub; 
d. otrzymania podstawowego sprzętu sportowego;  
e. korzystania z wyposażenia sportowego będącego w dyspozycji Klubu; 
f. wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących spraw sekcji trenerowi lub Zarządowi. 

2. Zawodniczka, która spełnia określone kryteria umiejętności sportowych zostaje zarejestrowana 
przez Klub w systemie ewidencji zawodniczej oraz otrzymuje licencję zawodniczą właściwego 
związku siatkówki. 

§ 6 

1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wobec zawodnika: 
a. upomnieniem; 
b. przerwaniem udziału w zajęciach; 
c. upomnieniem w obecności rodziców lub opiekunów prawnych;  
d. przeniesieniem do innej grupy szkoleniowej; 
e. zawieszeniem w prawach zawodnika;  
f. wykluczeniem z sekcji na wniosek trenera za akceptacją Zarządu, bez zwrotu uiszczonych 

opłat. 
2. Zawodniczka może zostać usunięta w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

sportowych i w rozgrywkach trwających dłużej niż 3 miesiące. 
3. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu startowego i rozliczenie 

wszystkich składek. 

 



§ 7 

1. O rezygnacji z członkostwa w sekcji zawodniczka (pełnoletnia), rodzic lub opiekun prawny 
zobowiązany jest powiadomić trener lub klub na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji. Powiadomienie, 
o rezygnacji z członkostwa można złożyć w jednej z niżej wymienionych form: 
a. za pośrednictwem trenera; 
b. przesłać listem poleconym na adres Klubu; 
c. przesłać zgłoszenie za potwierdzeniem odczytu na adres email Klubu. 

2. Wykreślenie z listy członków sekcji następuje w drodze Uchwały Zarządu. 
3. Zawodniczka, która zrezygnowała z członkostwa lub została usunięta dyscyplinarnie, w przypadku 

rejestracji przez Klub w systemie ewidencji zawodniczej właściwego związku piłki siatkowej, nadal 
pozostaje jego zawodniczką, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie . 

 

§ 8 

Organizacja zajęć sekcji 

1. Działalność  Sekcji  ma  na  celu  rozwój  motoryczny  dzieci  i  młodzieży, zagospodarowanie ich 
czasu wolnego, a także edukację w kierunku rozumienia istoty sportu  w życiu  człowieka  wraz  
z promowaniem  właściwych  postaw  związanych  z uprawieniem sportu, a także 
współzawodnictwem i funkcjonowaniem w grupie. 

2. Do zakresu działania Sekcji należy w szczególności:  
a. szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uprawiania piłki siatkowej; 
b. prowadzenie naborów;  
c. zajęcia rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;  
d. udział w rozgrywkach prowadzonych przez właściwe związki sportowe, w których zrzeszony 

jest Klub; 
e. udział w turniejach i rozgrywkach towarzyskich; 
f. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowych. 

3. W ramach prowadzonej działalności sportowej Klub zapewnia: 
a. bazę szkoleniową;  
b. opiekę trenersko-instruktorską;  
c. podstawowy sprzęt sportowy; 
d. wyposażenie szkoleniowe i treningowe do uprawiania piłki siatkowej. 

4. Klub prowadzący Sekcję współpracuje  z  organizacjami  i  instytucjami  sportowymi  w  celu  
poszerzania swojej  oferty  oraz  tworzenia  wspólnej  płaszczyzny  działań  sportowych  na  terenie 
Nowego Sącza oraz kraju. 

5. Klub do realizacji celów statutowych Klubu w Sekcji zatrudnia trenerów. 

 

§ 9 

1. Treningi Sekcji odbywają według ustalonego harmonogramu. Aktualny plan zajęć, terminy 
zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Sekcji zamieszczone 
są na stronie internetowej Klubu. 

2. Rodzaj treningów w poszczególnych grupach jest dostosowywany do wieku i poziomu 
zaawansowania uczestnika. 



3. O włączeniu lub przeniesieniu zawodnika do danej grupy szkoleniowej decyduje trener. 
4. Trener może wprowadzić dla prowadzonej grupy szkoleniowej szczegółowe zasady związane 

z prowadzonymi zajęciami i udziałem w rozgrywkach, w tym system rankingowy zawodniczek, jako 
element motywacyjny i wspierający system szkoleniowy. 

5. Trener podejmuje decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów na podstawie osiąganych 
rezultatów i uczestnictwa w treningach. 

6. Wyjazd na turnieje towarzyskie i  dodatkowe rozgrywki odbywa się według możliwości 
finansowych Klubu. Wszystkie formalności związane z zawodami w tym opłata startowa 
dokonywane są przez trenera w wyznaczonym terminie.  

7. Na wniosek trenera, za osiąganie bardzo dobrych wyników sportowych, Zarząd może przyznać 
zawodniczkom nagrodę. 

8. Wyróżniający się zawodnicy, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być zgłaszani do 
udziału w obozach sportowych  lub konsultacjach sportowych prowadzonych w ramach systemu 
szkolenia prowadzonego przez właściwe związki piłki siatkowej. 

9. Zawodnicy, powołani do kadry wojewódzkiej lub kadry narodowej, uzyskują wsparcie Klubu. 

 

§ 10 

Sprzęt sportowy 

1. Sprzęt sportowy stanowi własność Klubu i jest wykorzystywany na potrzeby Sekcji. O rodzaju 
przekazywanego zawodniczkom sprzętu decyduje Zarząd, w oparciu o aktualne możliwości 
finansowe.  

2. Zawodniczka Sekcji może otrzymać następujący sprzęt indywidualny : 
a. Po złożeniu Deklaracji i przyjęciu w poczet Sekcji  

i. Koszulki treningowe – na własność, 
ii. Bluzę klubową. 

b. Po włączeniu do kadry rozgrywkowej 
i. Strój sportowy, 

ii. Dres klubowy, 
iii. Inny sprzęt według możliwości finansowych Klubu. 

3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Sekcji, należy dokonać zwrotu sprzętu lub pokryć jego 
wartość : 

a. W przypadku nowego (rok od pierwszego przekazania) - 100 % wartości, 
b. W przypadku używanego (starszego niż rok)- 50 % wartości. 

4. Zwrotowi podlegają: 
a. Stroje sportowe, 
b. Dresy, 
c. Bluza z kapturem (starsza niż rok), 
d. Inny przekazany sprzęt. 

5. Za zniszczenie lub zgubienie sprzętu opłaty zgodne z czasookresem: 
a. Nowy 100 %, 
b. Roczny – 50 %, 
c. Powyżej dwóch lat 20 %, 
d. Powyżej trzech lat – bez kosztów. 

6. W przypadku odnotowania braku co najmniej trzech miesięcznych opłat członkowskich – następuje 
skreślenie z kadry rozgrywkowej oraz bezwzględny zwrot sprzętu (lub obciążenie kosztami). 



§ 11 

1. Zasady i możliwości zmian barw klubowych przez zawodników Sekcji określone są przepisami 
organizacyjno sportowymi i właściwymi regulaminami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

2. Zmiana barw klubowych może nastąpić na wniosek zawodnika (rodziców lub opiekunów 
prawnych) wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu, w oparciu o obowiązujące przepisy w tym 
zakresie. 

3. Zawodniczka wypożyczona w ramach transferu czasowego pozostaje nadal członkiem Sekcji, 
z ograniczonym zakresem praw i obowiązków oraz zwolniona jest z opłat członkowskich na okres 
wypożyczenia. 

4. Wypełnienie deklaracji członkowskiej Sekcji jest jednoznaczne z akceptacją Statutu i Regulaminu 
Sekcji. 

5. Zebrania trenerów oraz Zarządu z zawodnikami i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, 
odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Rodzice lub opiekunowie prawni 
zawodników mają prawo zgłaszania do Zarządu lub trenerów wszelkich uwag, propozycji 
i wniosków dotyczących funkcjonowania Sekcji. 

6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podawana do wiadomości zawodników i rodziców za 
pośrednictwem strony internetowej klubu. 

7. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu. 
8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Klubu.    

 


