Sportowe Wakacje z rugby pzrugby.pl
Cele i zasady organizacji
I. Założenia ogólne
1. Sportowe Wakacje z rugby są akcją zaplanowaną i zlecaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
a realizowaną przez Polski Związek Rugby, który dofinansowuje pobyt uczestników.
2. Polski Związek Rugby opracowuje regulamin, określający warunki i zasady dotyczące organizacji
i udziału w Sportowych Wakacjach.
3. Polski Związek Rugby wybiera organizatora i ośrodek, w którym będą organizowane Sportowe
Wakacje, powołuje kierownictwo akcji, przydziela miejsca dla wnioskodawców i sporządza
sprawozdanie merytoryczno-finansowe po zakooczeniu akcji.
4. Na czas trwania Sportowych Wakacji Polski Związek Rugby powołuje osobę (osoby) odpowiadającą
za opracowanie zakresu szkolenia, organizację zajęd i sprawny przebieg akcji, która pełni obowiązki
kierownika sportowych wakacji.
5. Odpowiedzialnośd osoby (osób) obejmuje w szczególności nadzór i odpowiedzialnośd za:
- realizację przez organizatora programu akcji zgodnie zawartą umową,
- ustalanie harmonogramu posiłków i zajęd w czasie wolnym od treningów,
- porządek i dyscyplinę uczestników oraz kadry szkoleniowo-wychowawczej,
- kwalifikacje szkoleniowców i wychowawców oraz wykaz list i kart kwalifikacyjnych uczestników,
- wprowadzanie jakichkolwiek zmian organizacyjnych w programie akcji,
- sporządzenie sprawozdania i ocena akcji pod względem prawidłowości organizacji i udziału
uczestników,
- opracowanie programu szkolenia sportowego zatwierdzonego przez Kierownika Wyszkolenia
Polskiego Związku Rugby,
- rozdział obowiązków dla szkoleniowców poszczególnych grup,
- ustalanie harmonogramu treningów i meczy towarzyskich,
- realizację zaplanowanego cyklu szkoleniowego w czasie trwania akcji,
- wprowadzanie ewentualnych, niezbędnych zmian w realizacji programu szkolenia,
- sporządzenie sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonego szkolenia sportowego.
II. Finansowanie
1. Koszt udziału w Sportowych Wakacjach finansowany jest w części z dotacji budżetowych,
a w części z dopłaty uczestników.
2. Polski Związek Rugby określa wysokośd dopłaty, jaką muszą ponieśd uczestnicy Sportowych
Wakacjach.
3. Dopłaty dokonuje jednostka uczestnicząca w Sportowych Wakacjach u organizatora akcji.
4. W cenę całkowitego kosztu udziału w Sportowych Wakacjach wliczone jest:
- zakwaterowanie i wyżywienie,
- udostępnienie obiektów sportowych,
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- podstawowa opieka medyczna,
- organizacja programu szkoleniowego,
- organizacja dodatkowego programu kulturalno-krajoznawczego.
5. Wszystkie inne koszty związane z pobytem uczestników tj. dojazd na miejsce akcji, sprzęt
sportowy, stroje sportowe, napoje na treningi i mecze, odżywki, lekarstwa, itp. pokrywa jednostka
(delegująca na akcję Sportowe Wakacje)
III. Warunki uczestnictwa
1. W akcji Sportowe wakacje z rugby mogą uczestniczyd jednostki kultury fizycznej prowadzące
szkolenie w rugby i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski
Związek Rugby i Okręgowe Związki Rugby.
2. Warunkiem udziału w Sportowych Wakacjach jest:
- członkostwo w Okręgowym Związku Rugby lub Polskim Związku Rugby /jeśli na terenie
województwa gdzie jest siedziba jednostki nie ma Okręgowego Związku Rugby/,
- złożenie w określonym terminie do Polskiego Związku Rugby wniosku z podaniem propozycji liczby
miejsc,
- potwierdzenie udziału po otrzymaniu informacji o przyznanym limicie miejsc,
- złożenie do Polskiego Związku Rugby listy uczestników i kadry szkoleniowo-wychowawczej,
- dokonanie dopłaty.
3. Uczestnikami Sportowych Wakacji mogą byd tylko dzieci szkolone w rugby w następujących
kategoriach wiekowych: młodzik, żak i mini-żak.
4. Każda jednostka wysyłająca grupę na Sportowe Wakacje jest zobowiązana:
- zapewnid grupie własną kadrę wychowawczo-szkoleniową w ilości określonej przepisami
i posiadającą obowiązujące uprawnienia,
- przedłożyd kierownikowi akcji listy i karty kwalifikacyjne uczestników oraz kopie uprawnieo
trenerów-opiekunów,
- ponieśd odpowiedzialnośd materialną za szkody powstałe z winy swoich podopiecznych.
IV. Przepisy końcowe
1. Wszyscy uczestnicy Sportowych Wakacji muszą stosowad się do niniejszego regulaminu.
2. Naruszenie przepisów regulaminu może spowodowad:
a) upomnienie,
b) wydalenie osoby lub grupy z udziału w akcji,
c) ukaranie jednostki wysyłającej uczestników karą finansową,
d) nie przyznanie miejsc na udział w Sportowych Wakacjach w kolejnym roku.
3. Decyzję o zastosowaniu kar (punkty a,b,c) w czasie trwania akcji podejmuje kierownik akcji po
zasięgnięciu opinii Prezydium Zarządu PZR.
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4. Decyzję o zastosowaniu kary (punkt d) o nie przyznaniu miejsc na Sportowe Wakacje podejmuje
Komisja Gier i Dyscypliny PZR na wniosek kierownika akcji.
5. Odwołanie od powyższych decyzji należy kierowad do Zarządu PZR.
6. Przepisy zatwierdzone przez Zarząd Związku.
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