Regulamin Szkoleniowy Kadry Trenerskiej
w Klubie HARPAGAN Gdańsk
Zasady organizacji szkolenia
Zarząd Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN Gdańsk ustanawia Regulamin Szkoleniowy Kadry Trenerskiej w Pomorskim
Klubie Orientacji HARPAGAN Gdańsk funkcjonujący w Klubie w zakresie zasad organizacji szkolenia oraz stawek wynagrodzenia za akcje
szkoleniowe.
W NINIEJSZYM REGULAMINIE POSZCZEGÓLNE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:
Klub Harpagan – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku ul.
Ogarna 72 (zwany dalej Klubem).
2.
Zarząd Klubu – Zarząd Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN Gdańsk (zwany dalej Zarządem Klubu).
3.
Trenerzy/Instruktorzy danej dyscypliny sportu – osoby posiadające uprawnienia wydane przez MKDNiS w Warszawie (oraz
poprzednie Ministerstwa) w dyscyplinie sportu w której prowadzona jest dana akcja.
4.
Trenerzy/Instruktorzy innych dyscyplin sportu – osoby posiadające uprawnienia wydane przez MKDNiS w Warszawie (oraz
poprzednie Ministerstwa) w innych dyscyplinach sportu niż jest prowadzona dana akcja.
5.
Kadra funkcyjna – osoby posiadające inne uprawnienia sportowo – wychowawcze w tym dyplomy ukończenia szkół i uczelni
o profilu sportowym, z uprawnieniami kierowników, wychowawców oraz kadry instruktorskiej PTTK i Harcerstwa.
6.
Kadra pomocnicza (wolontariusze) – osoby, które ukończyły minimum szkołę średnią.
7.
Zawodnik – jest to osoba płacąca składki członkowskie w Klubie, będąca członkiem sekcji sportowych Klubu.
8.
Kandydat – jest to osoba nie będąca członkiem Klubu, odbywająca staż kandydacki do Klubu trwający maksymalnie pół roku
kalendarzowego.
II.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA I STAWKI WYNAGRODZENIA:
1.
Trenerzy/Instruktorzy danej dyscypliny sportu, Trenerzy/Instruktorzy innych dyscyplin sportu, Kadra funkcyjna, Kadra pomocnicza
tworzą zespół Kadry Klubowej działającej w Klubie.
2.
Cała Kadra przed podjęciem szkolenia w Klubie zobowiązana jest przedstawić Zarządowi Klubu odpowiednie dokumenty
potwierdzające własne uprawnienia oraz wszelkie inne zaświadczenia i dokumenty niezbędne do prowadzenia akcji w Klubie.
3.
Szkolenie w Klubie ze względu na specyfikę akcji dzieli się na: treningi sportowe, zajęcia rekreacyjne, zgrupowania sportowe,
obozy rekreacyjne, zawody mistrzowskie i zawody otwarte.
4.
Ramowy plan szkolenia na dany miesiąc zatwierdzany jest przez Zarząd Klubu do końca poprzedniego miesiąca.
5.
Stawki wynagrodzenia uzależnione są od ilości zawodników, rodzaju akcji, czasu oraz uprawnień posiadanych przez osoby
prowadzące akcję.
6.
Kadra Klubowa nie może łączyć wynagrodzenia w Klubie z tytułu niniejszego Regulaminu z wynagrodzeniami z innych źródeł.
7.
Cała Kadra jest ubezpieczona w Klubie w zakresie OC oraz NNW.
III.
ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS TRENINGÓW SPORTOWYCH i ZAJĘĆ REKREACYJNYCH:
1.
W treningach oraz zajęciach ze względów bezpieczeństwa wskazany jest udział 2 osób Kadry Klubowej na pierwsze 20
zawodników i kandydatów oraz kolejna 1 osoba Kadry Klubowej na każde rozpoczęte 10 zawodników i kandydatów biorących
udział w akcji.
2.
Wynagrodzenie za prowadzenie treningów oraz zajęć składa się z dwóch składowych: rodzaju uprawnień kadry trenerskiej oraz
ilości zawodników z opłaconymi składkami członkowskimi w sekcjach sportowych lub rekreacyjnych będących pod opieką Kadry
Klubowej oraz czasu trwania zawodów i wynosi:
a.
Składnik pierwszy:
a.a. Trenerzy/ Instruktorzy danej dyscypliny sportu
- 45 zł za 60 minut (45 min. treningu),
a.b. Trenerzy/ Instruktorzy innych dyscyplin sportu
- 35 zł za 60 minut (45 min. treningu),
a.c. Kadra funkcyjna
- 30 zł za 60 minut (45 min. treningu).
b.
Składnik drugi:
b.a. Ilość zawodników - plus 1 zł za 60 minut (45 min. treningu), za każdego zawodnika będącego w sekcji sportowej lub rekreacyjnej
z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi w Klubie (aktualny miesiąc) w danej grupie zawodniczej będących na treningu
lub zajęciach (maksymalnie 20 zawodników). Kwota ze składnika drugiego jest dzielona przez ilość Kadry Klubowej prowadzących
dany trening lub zajęcia.
3.
Na każde 45 minut treningu lub zajęć przypada dodatkowo 15 minut czasu na bezpośrednie przygotowanie oraz podsumowanie
akcji w miejscu ich przeprowadzenia łącznie z omówieniem akcji z zawodnikami i kandydatami.
4.
Jeden trening lub zajęcia trwają optymalnie 90 minut (120 minut z czasem na przygotowanie/podsumowanie treningu lub zajęć).
IV.
ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS ZAWODÓW MISTRZOWSKICH i ZAWODÓW OTWARTYCH:
1.
Podczas zawodów ze względów bezpieczeństwa, obowiązany jest udział 1 osoby Kadry Klubowej na każde rozpoczęte 10
zawodników i kandydatów biorących udział w zawodach jako grupa.
2.
Wynagrodzenie za prowadzenie grupy podczas zawodów składa się z trzech składowych: rodzaju uprawnień kadry trenerskiej,
ilości zawodników z opłaconymi składkami członkowskimi w sekcjach sportowych lub rekreacyjnych będących pod opieką Kadry
Klubowej oraz czasu trwania zawodów i wynosi:
a.
Składnik pierwszy:
a.a. Zawody z noclegiem (od 16 do 24 godzin wyjazdu):
a.a.a. Trenerzy/ Instruktorzy danej dyscypliny sportu
- ryczałt 150 zł,
a.a.b. Trenerzy/ Instruktorzy innych dyscyplin sportu
- ryczałt 130 zł,
a.a.c Kadra funkcyjna
- ryczałt 120 zł,
a.b. Zawody bez noclegu (od 8 do 16 godzin wyjazdu):
a.b.a. Trenerzy/ Instruktorzy danej dyscypliny sportu
- ryczałt 130 zł,
a.b.b. Trenerzy/ Instruktorzy innych dyscyplin sportu
- ryczałt 110 zł,
a.b.c. Kadra funkcyjna
- ryczałt 100 zł,
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Zawody bez noclegu (do 8 godzin wyjazdu):
a.c.a. Trenerzy/ Instruktorzy danej dyscypliny sportu
- ryczałt 110 zł,
a.c.b. Trenerzy/ Instruktorzy innych dyscyplin sportu
- ryczałt 90 zł,
a.c.c. Kadra funkcyjna
- ryczałt 80 zł.
b.
Składnik drugi:
b.a. Ilość zawodników - plus 4 zł za każdego zawodnika będącego w sekcji sportowej lub rekreacyjnej z opłaconymi na bieżąco
składkami członkowskimi w Klubie (aktualny miesiąc) w danej grupie zawodniczej będących na zawodach (maksymalnie 10
zawodników). Kwota ze składnika drugiego jest dzielona przez ilość Kadry Klubowej prowadzących grupę.
3.
Wynagrodzenie za dany dzień nie przysługuje danej osobie z Kadry Klubowej w przypadku startu w zawodach, podczas których
opiekuję się on grupą.
4.
Wynagrodzenie za zawody wielodniowe obliczane jest na podstawie punktu 2, licząc czas od zbiórki do końca akcji.
V.
ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS ZGRUPOWAŃ SPORTOWYCH i OBOZÓW REKREACYJNYCH:
1.
W zgrupowaniach i obozach ze względów bezpieczeństwa obowiązany jest udział 2 osób Kadry Klubowej na pierwsze 10
zawodników i kandydatów oraz kolejna 1 osoba Kadry Klubowej na każde kolejne rozpoczęte 10 zawodników i kandydatów
biorących udział w akcji.
2.
Wynagrodzenie za prowadzenie zgrupowań i obozów składa się z dwóch składowych: rodzaju uprawnień kadry trenerskiej, ilości
zawodników z opłaconymi składkami członkowskimi w sekcjach sportowych lub rekreacyjnych będących pod opieką Kadry
Klubowej oraz czasu trwania zgrupowania lub obozu i wynosi:
a.
Składnik pierwszy:
a.a. Trenerzy/ Instruktorzy danej dyscypliny sportu
- ryczałt 170 zł za dzień,
a.b. Trenerzy/ Instruktorzy innych dyscyplin sportu
- ryczałt 150 zł za dzień,
a.c. Kadra funkcyjna
- ryczałt 140 zł za dzień.
b.
Składnik drugi:
b.a. Ilość zawodników - 8 zł za dzień, za każdego zawodnika będącego w sekcji sportowej lub rekreacyjnej z opłaconymi na bieżąco
składkami członkowskimi w Klubie (aktualny miesiąc) w danej grupie zawodniczej będących na zgrupowaniu lub obozie
(maksymalnie 10 zawodników). Kwota ze składnika drugiego jest dzielona przez ilość Kadry Klubowej prowadzących dane
zgrupowanie lub obóz.
3.
W przypadku niepełnego dnia zgrupowania lub obozu wynagrodzenie za niepełny dzień nalicza się według wynagrodzeń za udział
w mistrzostwach lub zawodach (punkt IV Regulaminu).
4.
Wynagrodzenie za dany dzień nie przysługuje danej osobie z Kadry Klubowej w przypadku startu w zawodach w ramach
zgrupowania lub obozów, podczas których opiekuję się on grupą.
5.
Kadra Klubowa podczas zgrupowań i obozów jest odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie dokumentacji akcji zgodnie
z wszelkimi przepisami obowiązującymi w Polsce.
VI.
POZOSTAŁE ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS AKCJI SZKOLENIOWYCH:
1.
W przypadku transportu przez Kadrę zawodników i kandydatów własnym samochodem na treningi, zajęcia, zgrupowania, obozy,
zawody na trasie od ustalonego miejsca zbiórki zawodników i kandydatów do miejsca danej akcji i z powrotem obowiązuje ryczałt w
wysokości 60 groszy za przejechany 1 kilometr trasy w przypadku transportu minimum trzech zawodników lub kandydatów. W
przypadku transportu mniejszej liczby zawodników i kandydatów, ryczałt obliczany jest proporcjonalnie 20 groszy za przejechany
1 kilometr trasy za każdego transportowanego zawodnika lub kandydata (maksymalnie 60 groszy).
2.
W przypadku transportu przez Kadrę niezbędnego sprzętu własnym samochodem na treningi, zajęcia, zgrupowania, obozy,
zawody na uzgodnionej trasie do miejsca danej akcji i z powrotem, obowiązuje ryczałt w wysokości 20 groszy za przejechany
1 kilometr trasy.
3.
W przypadku podróży komunikacją zbiorową na treningi, zajęcia, zgrupowania, obozy, zawody na trasie od ustalonego miejsca
zbiórki zawodników i kandydatów do miejsca danej akcji i z powrotem obowiązuje zwrot poniesionych kosztów na podstawie
przedłożonych biletów komunikacji.
4.
W przypadku opieki przez Kadrę nad zawodnikami i kandydatami podczas transportu na treningi, zajęcia, zgrupowania, obozy,
zawody na trasie od ustalonego miejsca zbiórki zawodników i kandydatów do miejsca danej akcji i z powrotem obowiązuje ryczałt w
kwocie 16 zł (Klubowicze 17,60 zł) za każde 60 minut sprawowania opieki. Ryczałt nie jest naliczany, gdy opiekun jest kierowcą.
5.
W zależności od specyfiki treningu lub zajęć w tym podczas zgrupowań i obozów, istnieje możliwość dodatkowego wynagrodzenia
za czas przygotowania treningu w kwocie 16 zł (Klubowicze 17,60 zł) za 60 minut przygotowań (np. ustawienie PK w terenie,
przygotowanie map w OCAD, budowa strzelnicy na świeżym powietrzu, budowa toru kolarskiego).
6.
Zarząd Klubu może zatrudnić okazyjnie do prowadzenia poszczególnych treningów oraz zajęć w tym podczas zgrupowań i obozów,
trenerów o wybitnych umiejętnościach szkoleniowych lub z utytułowaną wybitną przeszłością zawodniczą. W tym wypadku
wynagrodzenie uzgadniane każdorazowo mieści się w przedziale od 50 do 200 zł za 45 min. treningu lub zajęć.
7.
Wolontariusze którzy ukończyli minimum szkołę średnią mogą brać udział w akcjach na zasadach kadry pomocniczej w ramach
której przysługuje zwrot kosztów udziału w akcji.
8.
Kadra Klubowa zobowiązana jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji szkolenia.
9.
Kadra Klubowa zobowiązana jest do dbania o bezpieczeństwo zawodników i kandydatów oraz osób postronnych będących
w miejscu akcji podczas organizacji szkolenia.
10. Kadra Klubowa prowadząca daną akcję zobowiązana jest na początku akcji, sprawdzić formalne warunki przystąpienia zawodników
oraz kandydatów do akcji zgodnie z Regulaminem sportowym obowiązującym w Klubie w tym m.in. posiadanie aktualnych badań
lekarskich od lekarza medycyny sportowej, ubezpieczenie NNW, uregulowanie składek członkowskich w Klubie oraz stan
uregulowania opłaty za daną akcję.
11. Kadra Klubowa prowadząca daną akcje zobowiązana jest na początku akcji, sprawdzić przygotowanie i wyposażenie wszystkich
zawodników oraz kandydatów biorących udział w danej akcji zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa, jak i prawidłowości ubioru
oraz sprzętu sportowego.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
Interpretacja oraz sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminem pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.
2.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarządu Klubu HARPAGAN Gdańsk w dniu 13 grudnia 2020 roku i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Traci moc Regulamin uchwalony w dniu 10 sierpnia 2020 roku.

