Katowice, 06.03.2021

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
UKS CARRAMBA
§1.
Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodniczki UKS
Carramba i dotyczy wszystkie zawodniczki trenujące w klubie minimum 6 miesięcy niezależnie od
grupy treningowej i startowej.
§2.
Zawodniczka może reprezentować na zawodach sportowych wyłącznie ten klub, którego jest członkiem
w rozumieniu przepisów prawa.
§3.
Zawodniczka ma prawo reprezentować barwy klubu w oficjalnych zawodach sportowych zgodnie z
Kalendarzem Imprez obowiązującym w klubie po uzyskaniu licencji. Zawodniczka uprawiająca
gimnastykę artystyczną nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu sportowego.
§4.
1. Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w terminach 01 – 30 czerwca i 01 –31 grudnia
każdego roku kalendarzowego.
2. Zmiany barw klubowych zawodniczka może dokonywać jeden raz w roku kalendarzowym.
3. Zmiana barw klubowych wymaga zgody Zarządu Klubu.
4. Zmiana barw klubowych w terminach innych niż określone w ust. 1 możliwa jest wyłącznie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach na mocy uchwały Zarządu Klubu, na podstawie wniosku
strony.
5. Stronami postępowania w sprawie zmiany barw klubowych są: zawodniczka, a w przypadku
zawodniczki małoletniej także jego przedstawiciele ustawowi, UKS Carramba oraz klub, do którego
zamierza przejść zawodniczka.
§5.
1. Wniosek do Zarządu UKS Carramba o zmianę barw klubowych (dostępny u Prezesa Klubu) należy
przesłać w formie papierowej na adres korespondencyjny Klubu: UKS Carramba, Dąbrowskiego 70,
41-500 Chorzów. W przypadku zawodników małoletnich, wniosek musi być podpisany przez
przedstawicieli ustawowych zawodnika.
2. Klub macierzysty rozpatruje wniosek w terminie do 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
3. Za datę złożenia uznaje się również datę nadania pisma u operatora państwowego wyznaczonego
przez UKE.
4. Zarząd UKS Carramba po rozpoznaniu wniosku:
1) wyraża zgodę na zmianę barw klubowych jeśli istnieją do tego przesłanki wskazane w regulaminie.
2) odmawia wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych.
5. Zarząd UKS Carramba może odmówić wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych.
6. Przesłanki jakie uznaje Zarząd Carramba do wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych:
1) stała zmiana miejsca zamieszkania zawodniczki do miejscowości położonej poza miejscem
prowadzenia zajęć przez klub, który zawodnik dotychczas reprezentował;
2) podjęcia przez zawodnika studiów stacjonarnych w innym mieście, na czas trwania nauki – po
zakończeniu studiów zawodnik zostaje członkiem klubu macierzystego. Za termin rozpoczęcia studiów
przyjmuje się pierwszy dzień nauki na danej uczelni.
§6.
1. Od decyzji odmownej, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt. 2 zawodniczce/ jej przedstawicielom
ustawowym oraz klubowi, do którego zawodnik zamierza przejść służy odwołanie do Zarządu UKS
Carramba złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.
2. Zarząd UKS Carramba powinien rozpoznać odwołanie bez zbędnej zwłoki na najbliższym
posiedzeniu.

§7.
1. Odmowa wyrażenia zgody przez klub UKS Carramba na zmianę barw klubowych jest równoznaczne
z nałożeniem karencji na zawodniczkę. Czas trwania karencji wynosi od 6 do 12 miesięcy. O długości
nałożonej karencji zawodniczka/ ustawowi opiekunowie są informowani przez UKS Carramba.
2. Zawodnik może wystąpić z klubu na zasadach ogólnych.
3. W razie wystąpienia zawodnika z klubu, w trybie określonym w ust. 2 i uzyskania przez tego
zawodnika członkostwa w innym klubie uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez
Polski Związek Gimnastyczny, zawodnik nie może reprezentować nowego klubu przez okres 1 roku
licząc od dnia pierwszego po „furtkach transferowych”. Zastosowanie §4. Pkt.1.
4. W okresie karencji zawodnik nie może reprezentować barw klubu, do którego przystąpił we
współzawodnictwie sportowym w kraju i za granicą. W sytuacji nie przestrzegania zasad karencji na
zawodniczkę zostaje nałożona opłata regulaminowa 300,00 zł.
§9.
1. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi UKS Carramba.
2. Decyzje, o których mowa w Regulaminie zmiany barw klubowych UKS Carramba, nie stanowią
decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje do dnia zmiany lub jego uchylenia.

