
Regulamin
Tarnowska Akademia Fechtunku

⦁ Cele i zadania klubu Tarnowska Akademia Fechtunku:
Zadaniem Klubu Tarnowska Akademia Fechtunku jest w szczególności:
- Zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania sportu 
wyczynowego i powszechnego.
- Kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne 
reprezentowanie Klubu, Dzielnicy i miasta Warszawy.
- Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością oświatowo-
wychowawczą.
- Popularyzacja sportu wśród młodzieży i dorosłych.
- Prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia 
własnych wychowanków oraz zapewnienie w tym celu stałego naboru 
młodzieży do sekcji.
- Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w 
zawodach i imprezach sportowych ujętych w kalendarzach imprez 
Warszawsko-Mazowieckiego  Polskiego Związku Szermierczego oraz 
Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE).
- Dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z klubowych 
szermierczych obiektów sportowych.
⦁ Władze Tarnowskiej Akademii Fechtunku:

- Zarząd Klubu Tarnowska Akademia Sportu 
- Kierownik klubu i trener– koordynator sekcji szermierczej -
Renata Knapik-Miazga

⦁ Tarnowska Akademia Fechtunku  finansowana jest przez:
⦁ Członków klubu (składka członkowska),
⦁ Urząd Gminy (dotacje),
⦁ Wpłaty od sponsorów,
⦁ Darowizny,
⦁ Inne środki

⦁ Członkami Tarnowskiej Akademi Fechtunku mogą być osoby:
⦁ Pełnoletnie, które wypełnią deklaracje członkowską klubu,  
regularnie płacące składki członkowskie
⦁ Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców, którzy zobowiązani 
są do wypełnienia deklaracji członkowskiej i opłacania regularnie 
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składki.
⦁ Składki członkowska :
- Członek Zwyczajny 50 zł/miesięcznie/płatne przez cały rok;
- Członek Wspierający - wg uchwały Zarządu
- Członek Rekreacyjny 80 zł/misięcznie/ płatne przez cały rok
Zwolnienia i ulgi:
w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza dwoje członków 
zwyczajnych (rodzeństwo) miesięczna opłata obniżana jest o 10%
w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza troje i więcej członków 
(rodzeństwo) opłata wynosi 15%
w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek do Zarządy Klubu, 
opłata członkowska może być obniżona do minimalnej kwoty 
miesięcznej lub całkowicie zniesiona.
członkowie wspierający zobowiązani są do opłacania składek przez 
cały rok.
⦁ składki członkowskie należy opłacać miesięcznie przez  cały 
rok kalendarzowy
⦁ w przypadku kontuzji, czy choroby trwającej dłużej niż 
miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może 
zostać obniżona po złożeniu pisemnej prośby;
⦁ w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, powyżej 6 
miesięcy,  na wniosek trenera do Zarządu Klubu Tarnowska 
Akademia Fechtunku, zawodnik może zostać skreślony z listy 
członków;
⦁ O zmniejszenie składki członkowskiej  w wyjątkowych 
sytuacjach mogą się starać zawodnicy posiadają złą sytuację 
materialną, zobowiązani są oni do złożenia wniosku na piśmie do 
Zarządu Klubu Tarnowska Akademia Fechtunku;
⦁ nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie 
upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej za ten okres;
⦁ składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie 
rozliczeniowym;
⦁ wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto Klubu

⦁ Pieniądze pochodzące ze składek, środków własnych oraz dotacji 
będą przeznaczone na cele wynikające z działalności Tarnowskiej 
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Akademii Fechtunku:
⦁ opłacenie trenerów
⦁ zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu
⦁ dofinansowanie obozów sportowych
⦁ wyjazdy na zawody

⦁ W ramach składki członkowskiej zawodnik ma prawo do:
⦁ uczestnictwa w organizowanych przez sekcję treningach,
⦁ opieki trenerskiej
⦁ pokrycie kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Polski, 
Wojewódzkich 
⦁ dofinansowanie  obozów szkoleniowych
⦁ korzystania ze sprzętu klubowego i startowego pod okiem 
trenera prowadzącego

⦁ Zawodnik Tarnowskiej Akademii Fechtunku zobowiązany jest do:
⦁ regularnego opłacania składek członkowskich
⦁ godnego reprezentowania klubu na arenach sportowych oraz 
poza nimi
⦁ przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas treningu oraz 
zawodów sportowych
⦁ przestrzegania regulaminu obozów i wycieczek
⦁ punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem
⦁ kulturalnego zachowania się tzn. nie śmiecić, gasić światło, 
oszczędzać wodę, nie przeklinać
⦁ wykonywania poleceń wydanych przez trenera
⦁ informowania o problemach zdrowotnych (np. zawrotach, 
bólach głowy, urazach)
⦁ kulturalnego zachowania się względem innych członków sekcji
⦁ kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania 
Tarnowska Akademia Fechtunku
⦁ dbania o sprzęt sportowy
⦁ brania udziału wszystkich zawodach, do których został 
wytypowany przez trenera
⦁ do postępów w nauce
⦁ pomagania innym zawodnikom sekcji
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⦁ uczestnictwa obozach sportowych, do których został 
wytypowany przez trenera
⦁ informowania o swojej ewentualnej nieobecności na treningu 
sms-em, bądź telefonicznie
⦁ nie używania używek takich jak alkohol, papierosy, narkotyki

⦁ Rodzice zawodników niepełnoletnich są zobowiązani do:
⦁ regularnego wpłacania składki członkowskiej
⦁ informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na 
treningu (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach)
⦁ kontrolowania stanu sprzętu sportowego przekazanego dla 
zawodnika a należącego do klubu (w przypadkach uszkodzenia 
rodzice ponoszą wszelkie koszty)
⦁ wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało 
upomnienie od trenera,

⦁ Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników 
niestosujących się do regulaminu sekcji poprzez:

⦁ upomnienie
⦁ upomnienie przy wszystkich zawodnikach
⦁ upomnienie w obecności rodzica
⦁ nie zgłoszenie do zawodów
⦁ zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu
⦁ złożenie wniosku do Zarządu Klubu o skreślenie zawodnika z 
listy klubowej,
⦁ złożenie wniosku do Polskiego Związku Szermierczego o 
dyskwalifikację.

11. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody 
treningowe opracowuje Trener koordynator, jak również decyduje  o 
naborze do Sekcji 
⦁ Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badania  lekarskie , 
poświadczone przez lekarza sportowego. W przypadku braku 
badań, zawodnik może zostać niedopuszczony do zawodów, a także w 
indywidualnych przypadkach do treningów.
⦁ Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu 
Klubu po złożeniu pisemnej prośby. Prośba zostanie rozpatrzona 
pozytywnie gdy zawodnik
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- zwróci sprzęt szermierczy, który został zakupiony przez klub
- zwróci koszty poniesione przez klub, dotyczące wyszkolenia 

zawodnika za ostatnie trzy lata.
- w wyjątkowych sytuacjach Zarząd klubu może odstąpić od w/w 

obostrzeń
⦁ Informacja o jakiejkolwiek zmianie regulaminu zostanie podana do 
wiadomości zawodników i rodziców.

⦁ Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie zawodników wyczynowych. 
Nie dotyczy zawodników rekreacyjnych. Zajęcia rekreacyjne, 
reguluje oddzielny  regulamin.
⦁ Zawodnicy rekreacyjni chcący reprezentować Klub 
Szermierzy Warszawianka, mogą dołączyć do zajęć wyczynowych 
na wniosek Kierownika Klubu

⦁ Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej 
trenerów oraz Zarządu Tarnowskiej Akademii Fechtunku.

5


