
REGULAMIN SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH 
STOWARZYSZENIA ROZWOJU SPORTU „PRZEMYŚL” W PRZEMYŚLU  

 
1. Sekcja utworzona jest na podstawie przepisów Statutu Stowarzyszenia i powstała w 

celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Sekcja nie posiada osobowości prawnej, powołana została na czas nieokreślony i 

członkostwo w niej jest bezpłatne. 
3. Członkostwo w sekcji nie jest uzależnione od członkostwa w Stowarzyszeniu i 

następuje po wyrażeniu zgody Kierownika Sekcji który jest jednocześnie Trenerem I 
Zespołu i pisemnej akceptacji  Członka Zarządu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że 
członek sekcji zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Statutu Stowarzyszenia. 

4. Członkowie sekcji oświadczają że nie ma przeciwskazao zdrowotnych do uprawiania 
przez nich piłki ręcznej.  

5. Zgodę na członkostwo w sekcji przez osobę małoletnią, wyraża na piśmie jej opiekun 
prawny. 

6. Członkowie sekcji mają prawo brad udział w szkoleniu sportowym, turniejach i innych 
rozgrywkach (w tym ligowych) . 

7. Członkowie sekcji są amatorami, chyba że odrębne, pisemne uzgodnienia między 
nimi a Zarządem Stowarzyszenia stanowią inaczej. 

8. Członkowie sekcji zobowiązani są  do godnego reprezentowania Stowarzyszenia, a w 
szczególności poprzez sumienne uczestniczenie w szkoleniu sportowym i 
przestrzeganie jego harmonogramu, szacunek w stosunku do Kierownika sekcji oraz 
Członków Zarządu Stowarzyszenia a także pozostałych członków sekcji oraz 
bezwzględne stosowanie się do zaleceo Kierownika sekcji oraz Członków Zarządu 
Stowarzyszenia związanych z prowadzonym szkoleniem i udziałem w Zawodach,  
prowadzenie sportowego trybu życia, dbanie o nieposzlakowaną opinię oraz 
przestrzeganie obowiązujących norm współżycia społecznego, jak również ponoszą 
odpowiedzialnośd za powierzone im mienie Stowarzyszenia. 

9. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w pkt.8 może skutkowad upomnieniem, 
zawieszeniem w prawach członka sekcji lub wykluczeniem.  

10. Po rezygnacji lub wykluczeniu z członkostwa w sekcji, członek sekcji jest zobowiązany 
do niezwłocznego zwrotu powierzonego mu mienia Stowarzyszenia, a w 
szczególności sprzętu sportowego. 

11. Kategorycznie zabrania się przebywania pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających w trakcie treningów, imprez sportowych, jak również poza nimi na 
terenie obiektów z których korzystają członkowie sekcji, a także w trakcie przejazdu 
na mecze lub inne imprezy w których członkowie sekcji biorą udział, pod rygorem 
natychmiastowego wykluczenia z grona członków sekcji. 

12. Upomnienia, zawieszenia w prawach członka sekcji oraz wykluczenia z jej  grona 
dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej  z podaniem uzasadnienia, po 
konsultacji z Kierownikiem Sekcji i przeprowadzonej rozmowie z członkiem sekcji, o 
ile na rozmowę członek sekcji się stawi .  

13. Decyzje o upomnieniu i zawieszeniu są ostateczne, natomiast wykluczonemu z sekcji, 
przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 7 dni od jej 
otrzymania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, której decyzja jest ostateczna. 

14. Bieżącą działalnośd sekcji i jej harmonogram, ustala Kierownik Sekcji w porozumieniu 
z Zarządem. 



15. Za wybitne zaangażowanie w działalnośd sekcji (wysoką aktywnośd na treningach, 
meczach itp.), Zarząd Stowarzyszenia może przyznad poszczególnym jej członkom 
nagrody, w tym także nagrody pieniężne. 

16. Członkowie sekcji mogą otrzymywad przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia 
okresowe stypendia sportowe. Zasady ich przyznawania oraz wypłat opisane są w 
stosownych dokumentach uchwalonych przez Zarząd. 

17. Zasady wypłacania stypendium w przypadku nabytej kontuzji lub choroby członka 
sekcji, określone są w zawartej umowie stypendialnej. 

18. W przypadku zawieszenia stypendysty w prawach członka sekcji, stypendium jest 
proporcjonalnie pomniejszane o 3,33 % za każdy dzieo zawieszenia. 

19. Przyznane stypendia mogę byd obniżone m.in. w sytuacjach nieprzestrzegania przez 
stypendystę harmonogramu działalności sekcji.  

20. Zarząd ma prawo obniżyd przysługujące w danym miesiącu stypendium o: 
- 3 %  - za drugie i każde kolejne nieusprawiedliwione wyższą koniecznością 

spóźnienie się na trening, 
- 10 % - za drugą i każdą kolejną nieusprawiedliwioną wyższą koniecznością 

nieobecnośd na treningu lub wcześniejsze jego opuszczenie lub spóźnienie się 
na zbiórkę przedmeczową albo przed inną imprezą w której członek sekcji miał 
wziąd udział. 

- 10 % - za każdorazowe niezastosowanie się do zaleceo Trenera lub Członków 
Zarządu, związanych z prowadzonym szkoleniem i udziałem w Zawodach. 

- 50 % - za nieusprawiedliwioną wyższą koniecznością nieobecnośd na meczu 
lub innej imprezie w której członek sekcji miał wziąd udział. 

      21. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia.  
      22. Regulamin wchodzi w życie z datą jego uchwalenia. 
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