
REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO 

„Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko” 

Biegacze w Radomsku, Rowerzyści w Radomsku, Pierzchalski Cycling Team 

§ 1. 

Członkowie zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe, przestrzegać norm etycznych i 

obyczajowych oraz dbać o mienie Klubu. 

§ 2. 

Członek Klubu powinien aktywnie uczestniczyć w pracach klubu i pomagać w najlepszej realizacji 

zadań statutowych 

§ 3. 

Każdy członek powinien przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu 

 

§ 4. 

Klub zapewnia członkom klubu sprzęt niezbędny do reprezentowania barw klubowych. 

§ 5. 

Każdy członek klubu ma prawo korzystać z urządzeń wchodzących w jego skład na zasadach 

ustalonych przez Zarząd Klubu 

§ 6. 

Członek klubu, który otrzymał sprzęt klubowy (tj. odzież sportowa) jest zobowiązany oddać sprzęt 

przy odejściu z klubu. 

§ 7. 

Roczna składka członkowska wynosi ……należy ją wpłacać do końca każdego roku przelewem na 

konto klubowe 

§ 8. 

Obowiązkiem uiszczenia składki zobligowani są wszyscy członkowie. Niewpłaceniem składki  do końca 

roku składki za dany roku, sprawia że staje się ona zaległością finansową członka wobec Klubu. W tym 

wypadku zarząd ma prawo zawiesić takiego członka jeśli jego zaległości finansowe wobec Klubu 

przekraczają okres 30 dni. 

 

 

 



§ 10 

Każdy członek podczas uczestniczeniu w zawodach musi mieć wpisaną nazwę grupy np. „Biegacze w 

Radomsku” Rowerzyści w Radomsku”  lub klubu sportowego „Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy 

Radomsko” 

§ 11. 

Członek klubu musi mieć na zawodach koszulkę swojego klubu który reprezentuje. 

§ 12. 

Członek powinien poinformować zarząd klubu o swoim wyniku na każdym zawodach w których brał 

udział. Do wyniku warto dołączyć zdjęcie.  

§ 13. 

Raz na jakiś czas min. raz na dwa miesiące powinno odbyć się spotkanie oczywiście w miarę 

możliwości członków z zarządem klubu, ma to na celu potrzymanie kontaktu.  

§ 14. 

Wiążąc się z klubem sportowym członek klubu zezwala na udostępnianie swojego wizerunku w 

środkach masowego przekazu oczywiście w sposób nie obrażający go. 

§ 15. 

Członkowie klubu powinni  się wspierać, uczestniczyć w dyskusjach, dzielić się informacjami, 

przemyśleniami. 

§ 16. 

Członek klubu nie może uczestniczyć w zawodach w koszulce klubowej w akcjach, pikietach, biegach 

itp. organizowanych przez partie polityczne.  

§ 17. 

10. Członkowie klubu nie mogą informować innych członków spoza klubu o działaniach, planach, 

rozmowach toczących się w klubie sportowym.  

§ 18. 

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z działalnością Klubu, członek winien zgłaszać do Zarządu 

Klubu. 

§ 19. 

Regulamin może ulec zmianie i rozszerzeniu. 

 

 


