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REGULAMIN  

GDAŃSKIEJ SEKCJI RATOWNICTWA SPORTOWEGO 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa organizację oraz tryb działania Gdańskiej Sekcji Ratownictwa 

Sportowego; 

2. Gdańska Sekcja Ratownictwa Sportowego działa zgodnie z celami statutowymi 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego; 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Sekcji” - należy przez to rozumieć Gdańską 

Sekcję Ratownictwa Sportowego; 

§ 2 

CELE I ZADANIA SEKCJI 

1. Przygotowanie członków Sekcji do udziału w zawodach m.in. ratowniczych; 

2. Doskonalenie umiejętności pływackich i podnoszenie kwalifikacji przydatnych 

w ratownictwie wodnym; 

3. Popularyzacja zdrowego trybu życia i pasji jaką jest ratownictwo wodne; 

4. prowadzenie profilaktyki bezpiecznej kąpieli i bezpiecznego spędzania wolnego czasu 

nad wodą; 

§ 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

1. Organizowanie cyklicznych treningów dla członków Sekcji; 

2. Uczestniczenie w zawodach sportowych i innych wydarzeniach sportowych 

związanych z działalnością Sekcji; 

3. Współdziałanie oraz uczestnictwo w ćwiczeniach grup ratownictwa wodnego oraz 

innych organizacji zajmujących się ratownictwem; 

4. Uczestniczenie i organizowanie pokazów i szkoleń; 

5. Podejmowanie innych zadań wynikających z decyzji i uchwał władz stowarzyszenia; 

§ 4 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Na czele Sekcji stoi Kierownik Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego 

powoływany na podstawie Uchwały Zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego; 

2. Do zadań Kierownika Sekcji należy: 

a. kierowanie i organizacja funkcjonowania Sekcji, 

b. reprezentowanie Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego, 

c. utrzymanie stałej łączności z Zawodnikami Sekcji, 
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d. informowanie Zawodników Sekcji o nadchodzących zawodach sportowych lub 

innych wydarzeniach związanych z działalnością Sekcji, 

e. troska o wyposażenie i sprzęt oraz zarządzanie sprzętem użytkowanym przez 

Sekcję, 

f. inicjowanie i organizacja treningów członków Gdańskiej Sekcji Ratownictwa 

Sportowego, 

g. prowadzenie ewidencji działań Sekcji - dziennik pracy Gdańskiej Sekcji 

Ratownictwa Sportowego. 

3. Kierownik Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego do końca stycznia ma 

obowiązek przygotować sprawozdanie z przebiegu funkcjonowania Sekcji; 

§ 5 

CZŁONKOWIE GDAŃSKIEJ SEKCJI RATOWNICTWA SPORTOWEGO, 

ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Członkiem Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego może zostać osoba, która: 

a. jest członkiem Gdańskiego Ratownictwa Wodnego i musi mieć opłaconą 

roczną składkę członkowską na dany rok, 

b. opłaciła miesięczną składkę na poczet funkcjonowania Gdańskiej Sekcji 

Ratownictwa Sportowego, ustaloną na podstawie Uchwały Zarządu 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

2. Treningi Sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu. Aktualny plan zajęć, 

terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania 

Sekcji zamieszczane są na stronie internetowej Sekcji oraz na profilu na facebooku 

https://www.facebook.com/SekcjaRatownictwaSportowego; 

3. Obowiązkiem Zawodnika Sekcji jest dostarczenie pisemnego potwierdzenie  braku 

przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych, treningach i zawodach 

zorganizowanych w ramach Gdańskiego Ratownictwa Wodnego; 

4. Zawodnicy Sekcji lub ich opiekunowie ustawowi mają obowiązek zgłoszenia 

Kierownikowi Sekcji złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających 

miejsce podczas treningów lub zawodów; 

5. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony (podczas 

zawodów zawodnik reprezentuje Gdańskie Ratownictwo Wodne); 

6. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, dokonywane są 

przez kierownika Sekcji; 

7. Zawodnik zgłoszony do udziału w zawodach, który nie stawi się na starcie będzie 

zwracał koszty udziału w zawodach, kary regulaminowej oraz innych opłat 

poniesionych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne.  

8. Na wniosek kierownika Sekcji, za osiąganie bardzo dobrych wyników sportowych, 

lub wzorową postawę Zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego może przyznać 

zawodnikowi nagrodę rzeczowa lub pieniężną. 

9. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu Sekcji. 

10. Zawodnicy na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszają się do kierownika 

Sekcji przygotowani do zajęć (przebrani w strój pływacki, ze sprzętem sportowym).  

11. Zawodników przebywających pod opieką Kierownika Sekcji obowiązuje bezwzględne 

posłuszeństwo. 

12. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie 

i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem 

https://www.facebook.com/SekcjaRatownictwaSportowego
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do słabszej grupy, usunięciem z treningu a w szczególnych sytuacjach usunięciem 

z Sekcji. 

13. Kierownik Sekcji ma prawo usunąć dyscyplinarnie zawodnika z Sekcji. Usunięty 

zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia wszystkich składek. 

14. Kierownik Sekcji ma prawo usunąć dyscyplinarnie zawodnika z sekcji w przypadku 

działań zawodnika bądź jego opiekuna ustawowego na niekorzyść Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego. 

15. Od postanowień zarządu w sprawie usunięcia z Sekcji nie przysługuje odwołanie. 

16. Kierownik Sekcji ma prawo zgłosić do uczestnictwa w zawodach osobę nie będąca 

członkiem sekcji ale będącą członkiem Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, która na 

dany rok opłaciła składkę członkowską.  

§ 6 

UŻYTKOWANIE SPRZĘTU 

1. Gdańska Sekcja Ratownictwa Sportowego użytkuje przekazany jej sprzęt na ogólnych 

zasadach przyjętych w Gdańskim Ratownictwie Wodnym. 

2. Kierownik Sekcji wyznacza osoby odpowiedzialne w Sekcji za sprzęt jego pobranie, 

zdanie i eksploatację. 

3. Osoba, która otrzymała w użytkowanie sprzęt pływający lub podręczny jest za niego 

odpowiedzialna.  

4. Osoba, która użytkowała sprzęt jest odpowiedzialna za jego zdanie oraz konserwację 

po użytkowaniu 

5. Umyślne zniszczenie lub zgubienie sprzętu oraz wynikłe na skutek zaniedbania 

obowiązków zdarzenia powinny być zrekompensowane z odpowiedzialnością 

finansową włącznie. 

6. Zabronione jest wynoszenie lub oddalanie ze sprzętem będącym w użytkowaniu, bez 

wcześniejszej zgody Kierownika Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego. 

§ 7 

ZNAKI I OZNACZENIA 

1. Członkowie Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego posiadają prawo noszenia 

oznak Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego oraz używania ich w czasie 

wykonywania zadań w ramach grupy, na spotkaniach organizacyjnych i w czasie 

reprezentowania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

§ 8 

OPŁATY 

1. Każda osoba ubiegająca się o członkostwo w Gdańskiej Sekcji Ratownictwa 

Sportowego winna uiścić opłatę: 

a. roczną składkę członkowską Gdańskiego Ratownictwa Wodnego płatną 

do 30 stycznia, 
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b. miesięczną składkę na poczet funkcjonowania Gdańskiej Sekcji 

Ratownictwa Sportowego płatną do 10 dnia danego miesiąca. 

2. Opłatę należy uiścić na konto Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego: 
 

ING 16 1050 1764 1000 0090 8037 8608 
Tytuł: Imię i nazwisko (zawodnika), miesiąc, rok 

Np. Jan Kowalski, 09.2018 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypełnienie deklaracji zawodnika Sekcji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Sekcji. 

2. Zebrania trenerów, instruktorów oraz zarządu z zawodnikami i ich przedstawicielami 

ustawowymi odbywają się w miarę potrzeb. Zawodnicy Sekcji lub ich prawni 

opiekunowie mają prawo zgłaszania do Kierownika Sekcji wszelkich uwag, 

propozycji i wniosków dotyczących właściwego funkcjonowania Sekcji w formie 

pisemnej. 

3. Interpretacja Regulaminu Gdańskiej Sekcji Ratownictwa Sportowego należy do 

Kierownika Sekcji, a w sprawach spornych do Zarządu Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego. 
 

 


