REGULAMIN LACHO TEAM
Postanowienia ogólne:
1. LACHO TEAM to klub sportowy zrzeszający głównie pasjonatów biegania.
2. LACHO TEAM działa na terenie Małopolski z siedzibą w Krakowie.
3. Głównym Trenerem a jednocześnie właścicielem marki LACHO TEAM jest Andrzej Lachowski

zwany dalej WST.
4. W sprawach pilnych zbiera się zarząd wybrany w jawnych i demokratycznych wyborach przez
członków klubu.

Zadania i cele Klubu:
1. Promocja aktywnego, zdrowego i ekologicznego stylu życia, a w szczególności popularyzowanie

idei biegania.
2. Wzajemne wspieranie się członków w osiąganiu coraz to lepszych wyników sportowych, oraz
wspieranie charytatywnych przedsięwzięć, wspomaganie fundacji, klubów sportowych, oraz firm
współpracujących z LACHO TEAM.

Prawa i obowiązki członków Klubu:
1. Dbanie o każdego członka z osobna w równym stopniu a przede wszystkim o niczym niezmącone
przyjacielskie relacje w grupie.
2. Dobrowolne przyswajanie wiedzy trenerskiej i wykorzystywanie jej na poczet LACHO TEAM.
3. Uczestnictwo w treningach, zajęciach sportowych i innych nieformalnych spotkaniach.
4. Udział w zawodach w barwach LACHO TEAM.
5. Dostęp do strony internetowej oraz wewnętrznego forum LACHO TEAM.
6. Możliwość korzystania z identyfikacji wizualnej LACHO TEAM.
7. Prawo do korzystania ze zniżek, sprzętu oraz odzieży dostarczonej przez partnerów/sponsorów
team-u, ulg uzyskanych dla członków LACHO TEAM, w tym zniżek na obozy organizowane
przez klub.
8. Zgłaszanie konstruktywnych uwag i propozycji dotyczących działalności LACHO TEAM.
9. Godne reprezentowanie LACHO TEAM i przestrzeganie zasady fair play.
10. Wspieranie nowo przyjętych członków LACHO TEAM.
11. Wspieranie firm współpracujących z LACHO TEAM.
12. Nierozpowszechnianie treści wewnętrznego forum LACHO TEAM (plany treningowe, artykuły
i porady trenerskie będące własnością intelektualną WST).
13. Opłacanie miesięcznych składek członkowskich.
14. Członkowie uczestniczą w treningach na własną odpowiedzialność i powinni ubezpieczyć się od
nieprzewidzianych następstw i wypadków we własnym zakresie.

Trener Andrzej Lachowski ( WST)
1. Andrzej Lachowski jest zarówno trenerem jak i prawnym właścicielem marki LACHO TEAM.
2. WST ma pełne prawa do identyfikacji wizualnej LACHO TEAM, strony internetowej oraz

wszelkich dóbr wniesionych od momentu powstania klubu.
3. W kwestiach spornych i decyzyjnych ostatnie słowo należy zawsze do WST.

Członkostwo:
1. Członkami LACHO TEAM mogą zostać:

- Osoby pełnoletnie, a także osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia po przedstawieniu pisemnej
zgody opiekunów prawnych, oraz których stan zdrowia pozwala na uprawianie sportu w stopniu
zaawansowanym.
- Osoby, które zostaną zarekomendowane przez WST oraz zostaną zaakceptowane przez przeważającą
większość członków LACHO TEAM.
2. Starający się o członkostwo w LACHO TEAM winien wykazać zaangażowanie i entuzjastyczną
chęć przystąpienia w poczet członków LACHO TEAM.
3. Ostateczną i niepodważalna decyzja o przyjęciu nowego członka należy do zarządu.

Usunięcie z LACHO TEAM nastąpi gdy członek:
1. Nie przestrzega regulaminu.
2. Godzi w dobre imię LACHO TEAM oraz jego członków.
3. Nie uiszcza składek członkowskich.
4. Działa na szkodę LACHO TEAM.
5. Nie uczestniczy regularnie w treningach (wyłączając sytuacje życiowe, kontuzje, treningi
indywidualne itp.)
6. Nie wykazuje zaangażowania, poszanowania i nie współdziała na ogólne dobro LACHO TEAM.
7. Należy jednocześnie do innego klubu ( nie dotyczy klubów partnerskich).

Składki członkowskie:
1. Każdy członek LACHO TEAM zobowiązany jest do uiszczania składek.
2. Wysokość składki na dany rok ustala WST.

3. Składkę należy uiszczać do 5 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
4. Składki przeznaczane będą na działalność LACHO TEAM, a przede wszystkim na opłaty
związane z funkcjonowaniem strony internetowej, realizacją planu szkoleniowego, wyposażenie w
drobny sprzęt członków grupy.

Postanowienie końcowe:
LACHO TEAM to przede wszystkim grupa przyjaciół, pasjonatów biegania, których łączy
postać Andrzeja Lachowskiego.
Wszystkie powyższe postanowienia są li tylko „suchymi” wytycznymi potrzebnymi dla
funkcjonowania zorganizowanej grupy. Przestrzeganie regulaminu stanie się bezużyteczne kiedy
w LACHO TEAM pojawi się zawiść, nieufność, niezdrowa konkurencja, czy wewnętrzne
konflikty.
Kierujemy się zasadą poszanowania, tolerancji, mottem „Jeden za Wszystkich, Wszyscy za
Jednego!”, demokratycznym i zdrowym duchem rywalizacji.

