
 

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  GRUP  SZKOLENIOWYCH  W  CHKŻ  CHOJNICE 

w 2021 roku 

 

 

1. Klub pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów za szkolenie zawodników, koszt ich pobytu na regatach i 

zgrupowaniach do wyczerpania środków zaplanowanych na działalność szkoleniową. 

2. Klub pokrywa 50% wpisowego w regatach krajowych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży oraz każdorazowo wspiera, w ramach możliwości finansowych, na wniosek trenera, wpłatę 

wpisowego w zaplanowanych startach w Pucharze Europy lub Pucharze Świata. 

3. Klub pokrywa koszty transportu wyjazdów na regaty i zgrupowania krajowe w stosunku 50/50 –  

50% pokrywa Klub, 50% pokrywają rodzice zawodników. 

4. W przypadku zakwalifikowania się zawodnika ChKŻ do reprezentacji Polski na ME lub MŚ, zgodnie z 

limitami PZŻ, Klub dofinansuje taki wyjazd kwotą nie mniejszą niż 500 zł. 

5. Klub pomaga dofinansowaniem na zakup sprzętu po 2.000 zł na poszczególne grupy szkoleniowe 

(Laser, Optimist Gr, A, Optimist Gr. B oraz klasy 2-osobowe). 

6. Ustalenia z pkt 1-5 dotyczą zawodników szkolonych w grupach szkoleniowych prowadzonych przez 

trenerów klubowych ChKŻ. 

7. Wydatki zaplanowane w pkt 1-5 będą monitorowane w systemie miesięcznym i mogą ulec zmianie ze 

względu na wysokość dochodów i kosztów Klubu. 

 8. Składki członkowskie zawodników: 

  Składki członkowskie zawodników licencjonowanych wynoszą 150 zł/m-c. Dotyczy klas Optimist 

Gr. A i B, Laser, L’Equipe, 420 

  Na wniosek trenera, Zarząd Klubu może obniżyć wysokość składki max. do wysokości: 

  40 zł/m-c – gdy zawodnik pływa na sprzęcie prywatnym 

  60 zł/m-c – gdy zawodnik pływa na sprzęcie klubowym 

  Zawodnicy nie posiadający licencji Polskiego Związku Żeglarskiego (grupa naborowa) płacą 

minimalną składkę członkowską w kwocie 40 zł/m-c  

  Zawodnicy zamieszkujący poza terenem Powiatu Chojnickiego płacą składkę pełną – nie dotyczy 

medalistów Mistrzostw Polski za ubiegły rok. 

 9. Od 2021 roku wprowadza się zawodniczą składkę inwestycyjno-sprzętową wynoszącą 40 zł/m-c. 

Składka dotyczy wszystkich zawodników z grup Optimist Gr. A i B, Laser, L’Equipe, 420 szkolących się 

w grupach klubowych ChKŻ. 

Całośc zgromadzonych środków zostanie przeznaczona na inwestycje dla zawodników w postaci np. 

zakupu/remontu pontonu, silnika, leasingu rat samochodowych itp. 

 10. Od sezonu 2021 Klub wprowadza opłatę dla rodziców dofinansowującą wynagrodzenie trenerów 

wynoszącą 15 zł/dzień/zawodnik (brutto). Opłata dotyczy regat, treningów, obozów wyjazdowych 

odbywających się poza Charzykowami. 

11. Wpłaty rodziców - poszczególne opłaty należy wpłacać wg poniższego wyszczególnienia: 

 Składka członkowska za miesiąc … (składka członkowska musi być wpłacona jako składka 

członkowska a nie jako darowizna) 

 Składka sprzętowa za miesiąc … (składka sprzętowa musi być wpłacona jako składka sprzętowa a 

nie jako darowizna) 

 Darowizna na cele statutowe Klubu: regaty - gdzie? (na akcje szkoleniowe należy dokonywać wpłat 

jako oddzielne przelewy a różnice w rozliczeniach uwzględniane będą w następnej wpłacie na 

akcję szkoleniową) 

 Darowizna na cele statutowe Klubu: zgrupowanie - gdzie? 



 

 

12. Zasady organizacji treningów i zgrupowań 

a) Wszelkie rozliczenia z regat i obozów dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem biura Klubu 

b) Rozliczenie kosztów regat i wyjazdów powinno być zgodne z przedstawionym wcześniej 

harmonogramem i kosztorysem, w skład którego wchodzi: 

 Zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości do 150 zł/dzień (brutto) 

 Paliwo do motorówki do 15 litrów na dzień 

 Koszty transportu 

 Wpisowe do regat 

 Opłata trenerska za dzień wyjazdowy (praca poza Charzykowami) – 15 zł/dzień/zawodnik 

c) Trener zobowiązany jest rozliczyć się z biurem Klubu poprzez rachunek, fakturę lub umowę 

zlecenie, dotyczącej wykonanej pracy. 

13. Ustala się wysokość kilometrówki dla trenera przewożącego zawodników i sprzęt (minimum 5 

zawodników) 1,80 zł/1 km bez dodatkowego wynagrodzenia za czas pracy oraz 1,60 zł/1 km bez 

przyczepy. 

Jeżeli rodzice dowożą zawodników lub sprzęt na regaty prywatnym samochodem (brak miejsc w 

samochodzie trenera) przysługuje im zwrot za paliwo na podstawie faktury opisanej przez trenera. 

Dotyczy wyjazdów krajowych ujętych w programie szkoleniowym zatwierdzonym przez Zarząd. 

14. Klub wykupuje ubezpieczenie NW natomiast rodzice OC, licencję i składki do Związków Klas. 

15. Powyższe zasady obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. 
 

 

Decyzja Zarządu Klubu 

z dnia 25 stycznia 2021 r.  


