
Zał.nr.1 Regulaminu Sekcji Sportowej 

 przy GOSiR z/s w Ptaszkowej 

 

 

REGULAMIN NABORU DO SEKCJI SPORTOWEJ NARCIARSTWA BIEGOWEGO przy GOSIR Ptaszkowa 

 

§ 1. 

I. Ogólne warunki rekrutacji 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do sekcji sportowej narciarstwa biegowego przy 
GOSIR Ptaszkowa 

2. Proces rekrutacji odbywa się w sposób ciągły. 

 

3. Treningi sekcji sportowych będą prowadzone na obiektach zarządzanych przez GOSiR.  

 

4. Rodzice, prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w deklaracji i 
oświadczeniach oraz niniejszym regulaminie. 

 

§ 2. 

II. Kryteria przyjęć do sekcji 

 

1. O przyjęciu do Sekcji Narciarskiej decyduje zespół rekrutacyjny powołany przez Dyrektora GOSiR w 
składzie: 

a. Trener – trener  

b. Trener – instruktor 

2. Zespół sprawdza dokumenty, ustala listę rankingową i listę rezerwową uczestników rekrutacji i 
przekazuje Dyrektorowi GOSiR , który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu uczestnika. 

3. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia dokumentacji, kompletność i 
prawidłowość jej wypełnienia oraz liczba wolnych miejsc w sekcjach. 

4. Limit miejsc  ustala Dyrektor GOSiR w porozumieniu z trenerem prowadzącym  sekcję. 

5. W wyniku rekrutacji: 

a. Sporządzona zostanie lista uczestników zakwalifikowanych do sekcji a także lista rezerwowa. 

b. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do wybranej sekcji poprzez kontakt 
telefoniczny z rodzicem/opiekunem prawnym. 



6. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w przypadku: rezygnacji osoby 
wcześniej zakwalifikowanej. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w sekcji kandydatów z listy 
rezerwowej podejmuje zespół rekrutacyjny. 

 

§ 3. 

   III.    Dokumenty 

1. Dokumenty wymagane przy rekrutacji, można pobrać w GOSiR Ptaszkowa  a także ze strony 
internetowej: GOSiR. 

2. Rekrutacją może być objęty kandydat, którego rodzic/opiekun prawny wypełni oświadczenie (zał. 
nr 1 do Regulaminu Naboru) 

3. Oświadczenia  należy dostarczyć bezpośrednio do GOSIR, Ptaszkowa 883 

4. Brak danych wskazanych w dokumentach uniemożliwia udział w sekcji. 

§ 4. 

    IV.        Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie GOSiR Ptaszkowa 883 oraz na stronie internetowej. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 


