kontynuując tradycję ...

REGULAMIN
DOFINANSOWANIA DO AKTYWNOŚCI
(ZAWODY, SEMINARIA, KURSY, ZGRUPOWANIA, WYJAZDY)
DLA ZAWODNIKÓW I INSTRUKTORÓW RKKT ZAMOŚĆ
1. Regulamin dofinansowania do aktywności dla zawodników i instruktorów RKKT Zamość,
zwany dalej Regulaminem Dofinansowania, został zatwierdzony przez Zarząd RKKT
Zamość na podstawie § 27 pkt. 15 Statutu Klubu.
2. Regulamin Dofinansowania określa zasady dofinansowania kosztów realizacji aktywności
przez zawodników i instruktorów RKKT Zamość.
3. Dofinansowaniem może być objęty zawodnik który:
a) jest członkiem RKKT Zamość,
b) nie zalega ze składkami członkowskimi wobec Klubu,
c) posiada aktualną licencję PZKT,
d) posiada aktualne ubezpieczenie NNW.
4. Dofinansowanie może być przyznane:
a) medalistom (I-IV miejsce) Pucharu Polski Dzieci, Pucharu Świata lub Europy Dzieci w
wysokości 75%-100% przewidywanych kosztów aktywności,
b) medalistom (I-IV miejsce) Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata lub Europy
w wysokości 75%-100% przewidywanych kosztów aktywności,
c) członkom Kadry Narodowej PZKT
w wysokości 50%-100% kosztów aktywności,
d) zajmującym I-IV miejsca w kategoriach indywidualnych w co najmniej dwóch
zawodach z ostatnich czterech, w których udział brali zawodnicy RKKT Zamość
w wysokości 20%-50% przewidywanych kosztów aktywności,
e) wszystkim zawodnikom uczestniczącym w aktywności w równej wysokości do 50%
przewidywanych kosztów aktywności, jeżeli takie dofinansowanie zatwierdzi Zarząd
RKKT.
5. Spełnienie wymagań z pkt. 2 oraz pkt. 3 regulaminu nie oznacza automatycznego
otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie i jego wysokość będzie uzgadniane
każdorazowo przez Zarząd lub Prezydium Zarządu RKKT przed aktywnością i
przyznawane w miarę możliwości finansowych Klubu.
6. Dofinansowaniem może być objęty instruktor RKKT Zamość, który:
a) posiada aktualną licencję PZKT,
b) posiada aktualne ubezpieczenie NNW.
7. Dofinansowanie może być przyznane na:
a) kurs mistrzowski, Gasshuku Letnie i Zimowe, kurs sędziowski,
b) kurs instruktorski.
8. Dofinansowanie może objąć jedynie koszty szkolenia.
9. Ewentualne dofinansowanie i jego wysokość będzie uzgadniane każdorazowo przez
Zarząd lub Prezydium Zarządu RKKT przed aktywnością i przyznawane w miarę
możliwości finansowych Klubu.
10. Dofinansowanie może zostać cofnięte na skutek naruszenia zasad wynikających ze
zobowiązania zawodnika należącego do Kadry Klubu A i B lub innego rażącego
naruszenia zasad dofinansowań przez członka RKKT (zawodnika, instruktora, rodzica/
opiekuna prawnego), a w szczególności w przypadku rezygnacji z członkostwa w
stowarzyszeniu.
11. Regulamin wchodzi w życie 01.09.2019 r.

