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Regulamin grupy Masters 

 

1. Grupa Masters w Klubie SPORTWISE to amatorska grupa sportowa , która uprawia 

sport w celu podnoszenia swojej sprawności, aktywnie spędza wolny czas i otrzymuje 

wsparcie Klubu SPORTWISE. 

2. Zawodnicy z grupy Masters mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych 

grupowych zajęciach sportowych prowadzonych przez trenerów klubu SPORTWISE 

wg załączonego harmonogramu (w zał.). 

3. Zawodnicy z grupy Masters powinni godnie reprezentować klub SPORTWISE na 

zawodach krajowych oraz międzynarodowych, występować w oficjalnych klubowych 

strojach podczas zmagań sportowych, obozów sportowych, dekoracji etc. 

4. Każdy uczestnik grupy Masters powinien cechować się dobrym stanem zdrowia 

potwierdzonym przez lekarza lub stosownym oświadczeniem  (w zał.) 

5. Każdy zadeklarowany członek klubu ,zobowiązany jest do opłacania comiesięcznej 

składki klubowej przez okres jednego roku kalendarzowego. Składka członkowska na 

rok 2019-2020 wynosi 70 zł/miesiąc. Dzięki temu każdy zawodnik grupy MASTERS 

może korzystać z wielu przywilejów i rabatów, które oferuje Klub. 

6. Każdy uczestnik grupy Masters wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 

do celów promocyjnych i reklamowych klubu SPORTWISE (w zał.). 

7. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

  

Kraków dn. ……………..   Podpis zawodnika 
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Korzyści wynikające z bycia członkiem Klubu SPORTWISE 

 

1. Wsparcie i profesjonalna opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej. 

2. Możliwość aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach grupowych 

(trening ogólnorozwojowy, kolarski, biegowy, open water). 

3. Niższe wpisowe na zawody triathlonowe, obozy i konsultacje sportowe. 

4. Fajną atmosferę  na zajęciach , współtworzenie grupy, która się nawzajem 

wspiera i motywuje. 

5. Zniżki u partnerów klubu (firma Polar, Dare2Tri, High5, usługi fizjoterapeuty, 

lekarz sportowego). 

6. Ubezpieczenie NNW  

7. Wspólne wyjazdy na zawody sportowe, eventy, zgrupowania. 

8. Możliwość wypożyczenia busa klubowego na preferencyjnych warunkach. 

9. Możliwość korzystania ze sprzętu klubowego aktualnie dostępnego. 

10.  Możliwość trenowania i podnoszenia poziomu w mocnej grupie sportowej. 

 

 

Zarząd Klubu SPORTWISE 

 


