Regulamin dofinansowywania zawodników reprezentujących Aeroklub Warszawski
1. Aeroklub Warszawski jest licencjonowanym klubem sportowym działającym w sportach lotniczych.
2. Członkowie Aeroklubu Warszawskiego mogą otrzymać licencję sportową FAI w odpowiedniej
dyscyplinie sportu lotniczego jako członkowie przynależni do licencjonowanego klubu sportowego
Aeroklub Warszawski.
3. Zawodnikami reprezentantami Aeroklubu Warszawskiego mogą być członkowie zwyczajni lub
honorowi, którzy:
a. posiadają opłaconą składkę za bieżący rok (nie dotyczy członków honorowych i zwolnionych na
podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu);
b. nie posiadają zadłużenia wobec Aeroklubu;
c. posiadają ważną licencję sportową FAI w odpowiedniej dyscyplinie sportu lotniczego,
d. spełniają odpowiednie minima wyszkoleniowe ustalone przez Kierownika Wyszkolenia i
zatwierdzone przez Zarząd Aeroklubu.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest poinformować Aeroklub o wszystkich imprezach sportowych i
zawodach, w których zamierza brać udział jako reprezentant Aeroklubu Warszawskiego.
5. Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 3) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza uchwałą
maksymalne roczne wydatki na dofinansowywanie zawodników Aeroklubu jako składnik planu
finansowego (budżetu) na dany rok.
6. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy zawodnicy reprezentujący Aeroklub biorący udział w:
a. Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwa Świata (zarówno Seniorów jak i
Juniorów) rozgrywanych zgodnie z regulaminami FAI,
b. zawodach o charakterze eliminacji do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata rozgrywanych
zgodnie z regulaminami FAI,
c. zawodach w cyklach Pucharu Polski, Europy, Świata rozgrywanych zgodnie z regulaminami FAI,
d. krajowych i regionalnych zawodach rozgrywanych zgodnie z regulaminami FAI;
e. ustanawiania rekordów krajowych i międzynarodowych zgodnie z regulaminami FAI:
f. innych imprezach sportowych przeprowadzanych zgodnie z regulaminami FAI.
7. Dofinansowanie zawodników może dotyczyć kosztów:
a. wpisowego;
b. wynajmu sprzętu lotniczego;
c. innych opłat ponoszonych na rzecz organizatora zawodów lub Aeroklubu Warszawskiego w
związku z uczestnictwem w tych zawodach.
8. Dofinansowanie i rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów udziału w zawodach odbywa się na
podstawie dowodów księgowych wystawionych na Aeroklub Warszawski.
9. Zawodnik musi oświadczyć, że na wskazane koszty, które będą dofinansowane przez Aeroklub
Warszawski nie uzyska innego dofinansowania.
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10. W celu uzyskania dofinansowania zawodnik powinien złożyć wniosek do Zarządu Aeroklubu do 15
marca danego roku w pierwszym terminie oraz do 30 czerwca danego roku w drugim terminie wraz z:
a.
b.
c.
d.

planowanymi kosztami związanymi z uczestnictwem w zawodach;
informacją o wszelkich dofinansowaniach w odniesieniu do powyższych kosztów;
opinią zarządu sekcji odpowiedniej ze względu na dyscyplinę sportu lotniczego;
wskazaniem wnioskowanej kwoty wraz z odniesieniem do kosztów, które mają być pokryte przez
Aeroklub.

11. Wysokość dofinansowania zawodnika zatwierdza Zarządu Aeroklubu na podstawie pisemnych
wniosków zgodnie z pkt. 10.
12. Zawodnicy, którzy otrzymają dofinansowanie na zawody zobowiązani są do:
a. posiadania i noszenia na ubiorze emblematu Aeroklubu Warszawskiego podczas dekoracji
zawodników (bez względu na zajętą pozycję);
b. przedstawienia rozliczenia po zawodach nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu
wydatkowania;
c. sporządzenia pisemnej relacji, zdjęć i materiałów filmowych z zawodów przeznaczonej do
publikacji przez Aeroklub Warszawski w mediach i stronach internetowych (minimum 1000 słów);
d. na prośbę Aeroklubu poprowadzenia wykładu dla członków Aeroklubu o tematyce związanej ze
sportem, w którym zawodnik reprezentuje Aeroklub Warszawski, lub
e. na prośbę Aeroklubu wykonanie treningu praktycznego w uprawianym sporcie dla innych
członków Aeroklubu. Wymiar wykładu lub treningu do uzgodnienia z zawodnikiem.
13. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wymienionych w pkt. 12 zawodnik zostanie
wykluczony z dofinansowania w kolejnym sezonie.
14. Realizacja i rozliczenie dofinansowania będzie nadzorowane przez Dyrektora Aeroklubu.
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