
Regulamin Stowarzyszenia Lubelska Grupa Triathlonu 
       
§1 Postanowienia Ogólne 

1. Podstawą działalności Stowarzyszenia Lubelskiej Grupy Triathlonu (zwanego dalej LGT) jest 
Statut Stowarzyszenia, wytyczne i Uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz poniższy regulamin. 

2. W uzasadnionych przypadkach władze Stowarzyszenia mogą zwolnić członków klubu z 
przestrzegania regulaminu. 

 
§2 Działanie Stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie będzie dążyć do zapewnienia swoim członkom jak najlepszych warunków do 
uprawiania rekreacji ruchowej i sportu: triathlonu, biegania, pływania, kolarstwa. 

2. W ramach akcji szkoleniowej LGT członkowie Stowarzyszenia będą mogli uczestniczyć w 
treningach, zasięgąć porady trenerów i doświadczonych zawodników. 

3. LGT w miarę możliwości będzie wspierać finansowo udział członków w konsultacjach 
treningowych i obozach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. LGT w ramach możliwości finansowych będzie wspierać finansowo udział członków w 
zawodach sportowych, negocjować z organizatorami preferencyjne warunki uczestnictwa w 
zawodach oraz pozyskiwać instytucje partnerskie współponoszące koszty udziału w 
zawodach. 

5. W miarę możliwości finansowych Stowarzyszenie będzie dysponować własnym sprzętem 
sportowym, przeznaczonym dla swoich członków. Świadczenia będą uzależnione od 
aktywności członka w pracach Stowarzyszenia oraz uzyskiwanych wyników sportowych. 
 

§3 Obowiązki Członka Stowarzyszenia: 
1. Przestrzeganie Statutu, Uchwał Zarządu Stowarzyszenia i niniejszego regulaminu. 
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zawodach rozumiane jako start w stroju sportowym LGT 

oraz zgłoszenie przynależności klubowej podczas rejestracji. 
3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i dbałość o dobre imię LGT. 
4. Uczestniczenie w treningach i dążenie do poprawy wyników sportowych, w miarę swoich 

możliwości zdrowotnych i czasowych. 
5. Angażowanie się w społeczną działalność Stowarzyszenia (np. pomoc w organizowaniu 

zawodów, spotkań integracyjnych, konsultacji treningowych). Pozyskiwanie sponsorów do 
działalności Stowarzyszenia, branie czynnego udziału w zebraniach członków LGT. 

6. Terminowe opłacanie składek (w pierwszym półroczu) w wysokości  ustalonej uchwałą 
Zarządu. Składka członkowska jest bezzwrotna. 

7. Zapoznanie się z zasadami porozumień ze sponsorami i firmami partnerskimi Stowarzyszenia 
oraz przestrzeganie w/w ustaleń.  W przypadku działania, które narazi LGT na niewywiązanie 
się z umowy ze sponsorem, Zarząd może w szczególnie rażących przypadkach wystąpić z 
roszczeniami, jeśli na skutek działania Członka Stowarzyszenia wobec Stowarzyszenia zostaną 
wyciągnięte konsekwencje natury prawnej lub finansowej, lub wpłynie to na zdolność do 
pozyskiwania sponsorów i partnerów w przyszłości. 

8. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają zgodę na udostępnianie własnego wizerunku do działań 
związanych ze statutową działalnością klubu oraz pozyskiwaniem sponsorów na statutową 
działalność klubu: Załącznik nr 1.  Wizerunek, oraz do zarządzania przez LGT danymi 
osobowymi: Załącznik nr 2. Ochrona danych osobowych.   

 
§3 Zasady odbywania się treningów sportowych: 

1. LGT nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku 
treningu sportowego prowadzonego zarówno indywidualnie, jak i pod opieką trenera. 
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w treningach na własną odpowiedzialność, 



dostosowując proponowany przez trenerów plan treningowy do własnych możliwości i stanu 
własnego zdrowia. 

2. Stowarzyszenie nie gwarantuje Członkom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w czasie odbywania się treningów i zawodów. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek stosować się do zaleceń trenera w trakcie 
prowadzenia zajęć oraz do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i regulaminów obiektów 
oraz podczas treningów rowerowych. 

4. Członek Stowarzyszenia oświadcza, że przystępując do LGT i podpisując deklarację 
członkowską  znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie treningów i udział w 
zawodach sportowych oraz, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i w razie 
jego pogorszenia nie będzie rościł pretensji do trenerów ani do Zarządu LGT. 

5. Podpisując deklarację członkowską opiekun prawny oświadcza, że: 
a) jego dziecko znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie treningu sportowego 
i udział w zawodach sportowych; 
b) bierze odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka podczas treningów i zawodów 
sportowych; 
c) zapoznał się z regulaminem LGT w szczególności z  § 3 pkt 1-4. 

 
   §4 Inne postanowienia. 

1. Warunkiem przystąpienia do LGT jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie 
rocznej jednorazowej składki członkowkiej, która w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi. 

2. Wystąpienie z LGT jest dobrowolne i następuje po pisemnym oświadczeniu o rezygnacji z 
członkowstwa w Stowarzyszeniu. 

3. Zasady działania LGT niewyszczególnione w niniejszym regulaminie ujęte są w statucie 
Stowarzyszenia. 

      
Załącznik nr 1.  Wizerunek. 
Członek LGT upoważnia Stowarzyszenie LGT  do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego 
wizerunku w następujących formach: a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką 
oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom 
egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora 
lub oficjalnego partnera, c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, d. 
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f. zamieszczanie i 
publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na 
plakatach i bilbordach, g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, h. publikowanie zdjęć 
uczestnika z udziału w treningach i zawodach w postaci zdjęć i nagranych filmów. 
 
Załącznik nr 2. Ochrona danych osobowych 
a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest LGT. b. Dane osobowe członków LGT  będą 
przetwarzane przez LGT w celu udostępnienia informacji o treningach i zawodach. Przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby LGT obejmuje także publikację imienia, nazwiska,  celem 
opublikowania wyników zawodów, w którym startował. c. Dane osobowe członków będą 
wykorzystywane i przetwarzane przez LGT zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. d. Członek ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 
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