REGULAMIN
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem sekcji triathlonowej TMTeam w jest KS TMTeam, ul. Racławicka 51/4, 51-149
Wrocław, NIP: 8493126670, zwanej w dalszej części TMTeam.
2. TMTeam reprezentowany jest na zewnątrz przez Zarząd.
3. Przynależność do TMTeam jest dobrowolna. Każdy kto decyduje się zostać uczestnikiem TMTeam
i/lub brać udział w treningach akceptuje ten regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. TMTeam jest powołana do organizacji szkoleń w zakresie triathlonu, pływania, kolarstwa i biegania,
oraz uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.
5. TMTeam podejmuje wszelkie działania dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju sportowego i
psychofizycznego członków drużyny.

CZŁONKOSTWO W TMTEAM
1. TMTeam stanowią:
a. członkowie,
b. sympatycy.
2. Każda osoba korzystająca z zajęć grupowych, planów treningowych lub opłacająca roczną składkę
członkowską jest automatycznie członkiem TMTeam.
3. Każda osoba przestająca korzystać z zajęć lub planów automatycznie przestaje być członkiem
TMTeam, chyba że opłaciła roczną składkę członkowską.
4. Każdy członek TMTeam po 3 miesiącach obecności w drużynie uzyskuje następujące przywileje:
a. możliwość korzystania ze zniżek u partnerów TMTeam oraz w opłatach na zawody sportowe
organizowane przez KS TMTeam oraz u zaprzyjaźnionych partnerów.
b. udział w klasyfikacjach i statystykach grupowych podczas startów.
c. możliwość współdecydowania o dziłaniach TMTeam: miejscach startu i innych sprawach
dotyczących TMTeam’u.
5. Sympatykami grupy są wszystkie osoby które nam kibicują, startują pod barwami TMTeam a nie
są członkami, które spotykają się z nami oraz w jakikolwiek inny sposób spędzają z nami czas.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
1. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje od Trenera Prowadzącego plan treningowy z minimum
czterodniowym wyprzedzeniem.
2. Plany treningowe są na tyle uszczegółowione i spersonalizowane, że każdy członek drużyny będąc
nieobecnym na zajęciach grupowych, jest w stanie wykonać trening samodzielnie, po za
treningiem siłowym/ogólnorozwojowym.
3. Uczestnictwo we wspólnych treningach nie jest obowiązkowe, ale do tego namawiamy.

ZAJĘCIA
1. Treningi w TMTeam są odpłatne. Szczegóły, podział grup i ceny poszczególnych pakietów są
opisane na stronie: https://tmt.training/oferta/
2. Grafik oraz terminy wspólnych treningów są umieszczone na stronie: http://tmt.training/treningi/

UDZIAŁ W ZAWODACH I WEWNĘTRZNEJ KLASYFKACJI
1. Każdy członek drużyny reprezentuje ją poprzez starty w zawodach, startując w strojach klubowych
TMTeam.
2. Nie ma obowiązku startu w stroju drużynowym ale bardzo do tego zachęcamy. TMTeamowe starty
wyszczególnione są na stronie: https://tmt.training/treningi/
3. Oficjalną nazwą teamu podczas startów w zawodach jest: TMTeam.
4. W przypadku wewnętrznych klasyfikacji podczas udziału w zawodach uwzględniane będą tylko
osoby będące członkami TMTeam oraz biorące udział w zawodach wyłącznie jako TMTeam.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW GRUPY
1. Podczas zajęć, treningów i startów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair
play.
2. Członkowie TMTeam’u zobowiązani się do terminowego opłacania miesięcznej opłaty za treningi.
Termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego treningi., czyli np. za
marzec należy wnieść płatność do ostatniego dnia lutego.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach odpłatnych, każdy zawodnik jest zobowiązany do
wysłania informacji o rezygnacji z udziału w zajęciach. Informację taką należy wysłać na adres:
tmteam@p-s-w.pl. Obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia., czyli np. chcąc zrezygnować
w marcu, należy poinformować o tym do połowy lutego.

4. Opłaty za udział w treningach należy dokonać na konto: 34 1750 0012 0000 0000 3992 8377 (PNB
Paribas). W tytule przelewu należy wpisać „miesiąc – imię i nazwisko”.
5. Faktury wystawiane są do 2 tygodni od zaksięgowania wpłaty. Klub nie jest płatnikiem podatku
VAT.
6. Wszyscy biorący udział w zajęciach zobligowani są do przestrzegania regulaminów obiektów na
których realizowane są treningi.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Członkowie TMTeam’u podczas zajęć nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
2. Organizatorzy TMTeamu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został
utrwalony w związku z działaniem drużyny TMTeam, tj podczas treningów, spotkań i zawodów,
oraz zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach w
związku z działalnością prowadzoną przez TMTeam w internecie, artykułach prasowych i folderach
klubu.
3. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z TMTeam z powodów łamania zasad
fair play lub jeśli uzna, że działania zawodnika w jakikolwiek sposób naruszają wizerunek drużyny
lub negatywnie wpływają na drużynę.
4. Grupa treningowa to nie jest miejsce na wyrażanie Twoich poglądów politycznych, religijnych,
twoich sympatii czy antypatii do różnych tematów. A przede wszystkim, to nie jest miejsce do
obrażania, złego wypowiadania się o innych osobach z klubu i w ogóle do tego typu zachowania.
Zależy nam na jak najlepszych relacjach w klubie ale jeśli z jakiegoś powodu nie ze wszystkimi się
zgadzacie/lubicie, to jest to Twoja prywatna sprawa i wszelkie Wasze prywatne animozje,
problemy, niesnacki, różnice zdań i poglądów - rozwiązujcie po za przestrzeniami klubowymi.
Wszelkie ataki ad personam będą kasowane a osoby wypraszane najpierw z przestrzeni
wspólnych w social mediach a jeśli zajdzie taka potrzeba to z klubu.
5. W razie jakichkolwiek pytań pisz: TMTeam@p-s-w.pl.

