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REGULAMIN LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Legitymacja klubowa Amatorskiego Klubu Sportowego „Zagnańsk Biega” dalej zwana
legitymacją, poświadcza, że osoba posługująca się nią jest członkiem Klubu.
2. Osoba posługująca się legitymacją zobowiązana jest do zachowania zgodnego ze statutem
Klubu etyką sportowca i zasadami współżycia społecznego.
3. Osoba posługująca się legitymacją zobowiązana jest do działania zgodnego z polityką
Klubu.
4. Osoba posługująca się legitymacją klubową reprezentuje Klub.
5. Legitymacja wydawana jest każdemu członkowi Klubu jednorazowo i bezterminowo.

WYDANIE I COFNIĘCIE LEGITYMACJI KLUBOWEJ
1. Warunkiem otrzymania legitymacji jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, opłata
wpisowego oraz akceptacja regulaminów legitymacji i opłacania składek członkowskich.
2. Za pierwsze wydanie legitymacji opłata nie jest pobierana. W przypadku zagubienia,
zniszczenia lub kradzieży legitymacji na wniosek zainteresowanego możliwe jest wydanie
duplikatu – za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 20 PLN. Za wydanie
duplikatu z powodu zmiany danych np. nazwiska opłata nie jest pobierana.
3. O wydaniu legitymacji decyduje Zarząd Klubu.
4. Zarząd Klubu może zdecydować o cofnięciu legitymacji członkowskiej w przypadku
złamania regulaminu lub posługiwania się legitymacją niezgodnie z jej przeznaczeniem.

PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA LEGITYMACJI
1. Posiadaczowi legitymacji przysługują wszelkie rabaty, upusty czy wejściówki, które
w danej chwili posiada Klub.
2. Posiadaczowi legitymacji przysługuje ulga lub całkowity brak opłaty startowej
w zawodach sportowych organizowanych prze AKS „Zagnańsk Biega”. Szczegóły
określa zawsze regulamin biegu.
3. Posiadacz legitymacji zostaje objęty ubezpieczeniem NW w czasie treningów oraz
zawodów sportowych na zasadach ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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4. Posiadacz legitymacji ma obowiązek okazać legitymację na prośbę instytucji partnerskich.
5. Posiadacz legitymacji ma obowiązek przechowywać legitymację z należytą starannością.
6. Posiadacz legitymacji ma obowiązek poinformować na piśmie Zarząd Klubu o wszelkich
zmianach danych zawartych w legitymacji w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany.
7. Posiadacz legitymacji ma obowiązek poinformować Zarząd Klubu o zniszczeniu lub
kradzieży legitymacji w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu decyduje Zarząd Klubu.
W przypadku zmian nowy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Klubu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Klubu.
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