
 

REGULAMIN 

Klubu Szachowego Krak 

Klub Szachowy Krak zwany dalej Klubem prowadzi zajęcia metodyki nauczania gry                                              

w szachy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

1.  Koszty zajęć w Klubie pokrywane są ze składki członkowskiej. Miesięczna składka jest ustalana 

przez Zarząd Klubu. Składkę należy wpłacić z góry za dany miesiąc do 10 każdego miesiąca na 

rachunek bankowy Klubu Szachowego Krak : 13 1600 1420 1811 1461 9000 0001. W miesiącu lipcu 

i sierpniu Klub nie pobiera składek członkowskich.  

2.  W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej Klub zastrzega sobie możliwość podjęcia 

stosownych decyzji, np. po wcześniejszym zawiadomieniu przez trenera prowadzącego, bądź 

koordynatora o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w zajęciach lub zawodach. 

3.  Opuszczenie kilku zajęć z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do obniżenia lub 

zwolnienia ze składki członkowskiej Klubu. 

4.  W razie przypadków losowych Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym opiekun 

prawny dziecka zostanie powiadomiony (telefonicznie, smsem lub e-mailem). 

5.  Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia 

deklaracji członkowskiej, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka  

i ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. 

6.  Klub nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7.  Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na zajęciach 

szachowych odpowiada opiekun prawny dziecka. 

8.  Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów zajęć i za ich prawidłowy 

przebieg. Wszyscy zawodnicy powinni działać zgodnie z ustaleniami trenera. Nie mogą opuszczać 

zajęć bez zezwolenia trenera. 

9.  Zawodnik Klubu z szacunkiem odnosi się do trenera oraz każdego uczestnika zajęć. 

10.  Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności 

szachowych. 

 



11.  Podczas zawodów oraz zajęć rodzice, opiekunowie i znajomi zobowiązani są do kulturalnego 

zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i znajomych drużyny przeciwnej oraz do 

niepodpowiadania zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w wyłącznej gestii 

trenerów. 

12.  Podczas zajęć rodzice, opiekunowie i osoby towarzyszące powinni stosować się do regulaminu 

klubu, a podczas zawodów do regulaminu ustalonego przez organizatora. 

13. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia szachowe obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania innych substancji odurzających. 

14. Klub w miesiącach wolnych od nauki może organizować turnieje lub obozy szkoleniowe, w których 

pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w Klubie. 

15. Złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Klub 

stosownych decyzji, w tym wypisania z Klubu. 

16. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic/opiekun powinien powiadomić  Klub 

na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). 


