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ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” 

 

 

Приет с решение на УС № 3/ 2016  

 

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

1.1. С настоящия правилник се уреждат правата, задълженията и взаимоотношенията между 

ръководителите, треньорите, членовете, състезателите и посeтителите на ЯХТКЛУБ 

„ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”. 

1.2. Той регламентира статута на спортистите, участващи в тренировъчна и спортно-

състезателна дейност в клуба, за спазване изискванията по чл. 8 от Правилника за 

прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.  

1.3. Ръководството на клуба запознава всеки член и родител или настойник с вътрешните 

правила на клуба, а всеки състезател или настойник за непълнолетните попълва писмено 

съгласие за спазване на правилата от настоящия правилник. 

1.4. Всеки член, треньор и състезател на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с 

Правилника за вътрешния ред. 

1.5. Всеки член, треньор и състезател на Клуба е длъжен да стопанисва повереното му 

имущество с грижата на добър стопанин. 

1.6. Забранява се тютюнопушенето във всички помещения на ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ 

БУРГАС”. 

1.7. Забранява се тютюнопушенето в превозните средства по време на пътуване за състезания, 

тренировъчни лагери и други. 

1.8. Забранява се консумацията на алкохолни напитки на територията на клуба, с изключение на 

случаите при определени поводи, съгласувано и с разрешение на Ръководството. 

1.9. Забранява се консумацията на алкохолни напитки по време на пътуване за състезания, по 

време на пребиваване на тренировъчни лагери и други. 

1.10. Забранява се каквато и да е намеса от страна на членовете, близките или родителите/ 

настойници в работата на треньорите, касаеща тренировъчния процес и учебен процес на  

децата по време на пребиваването им на територията на клуба.  

1.11. При повреждане на имущество на клуба, виновният възстановява щетата или заплаща 

стойността на повредата. При неустановяване на конкретен извършител, повредата се 

заплаща от всички състезатели или членове на клуба, присъствали по време на инцидента. 

1.12. На територията на ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” не се допускат лица, употребили 

алкохол, наркотични средства и оръжия. 

1.13. Ръководството и треньорите на ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” имат право да не 

допуснат или да отстранят от територията на клуба всеки, който нарушава правилника за 

вътрешен ред и обществената безопасност.  

1.14. ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” не носи отговорност за забравени на територията на 

клуба лични вещи и непотърсени повече от 15 дни. 

 



ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”  Page 2 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ 

2.1.     Всеки член, състезател и посетител на ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” е 

      длъжен: 

2.1.1. Да пази доброто име на Клуба. 

2.1.2. Да спазва Правилника за вътрешния ред. 

2.1.3. Да се съобразява с удобството на останалите членове, състезатели и 

посетители. 

2.1.4. Да пази имуществото на Клуба. 

2.1.5. Да носи отговорност за личните си вещи (мобилни телефони,пари,бижута и 

ценни предмети). 

2.1.6. Ограничава се достъпът на членове, състезатели и родители/ настойници  в 

треньорската стая, техническата работилница и складовите помещения на ЯХТКЛУБ 

„ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”. 

2.1.7. Ползването на инструменти и инвентара става след предоставянето му от 

треньорите и  вписване в дневник. 

2.1.8. Всеки член е длъжен да  съобразява своите лични ангажименти с работното 

време  на треньорския екип и участието им в лагери и състезания . Не се допуска 

изискването  на достъп  до материалната база на клуба в неудобно за тях време. 

2.1.9. Веднъж месечно, в определена от ръководството дата, се организира санитарен 

полуден, в който взимат участие всички треньори, състезатели и членове на ЯХТКЛУБ 

„ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”. 

 

2.2.      Напускането на членовете и състезатели от клуба се осъществява с подаване на 

молба до УС от пълнолетните членове на клуба или от родителите или настойника на 

непълнолетните. Изключения се допускат  при неплащане на Членски внос в Указания от 

Устава срок – 31.03. за всяка година. В този случай всеки член губи автоматично правата си 

за ползване на клубната база след тази дата. 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЯХТКЛУБ 

ЧЕРНОМОРЕЦ    БУРГАС” И НЕГОВИТЕ ТРЕНЬОРИ:  

3.1. Да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред. 

3.2. Да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички 

членове, състезатели и посетители. 

3.3. Да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, 

инструктори. 

3.4. Да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид. 

3.5. Да организират и контролират високо ниво на хигиена на цялата територия на 

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”. 

3.6. Треньорите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, 

ако с действията си би могъл да повреди имуществото или да навреди на останалите 

състезатели и служители на клуба.  
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IV. СНИМКИ И МЕДИИ 

4.1. Всеки посетител на територията на Клуба може да бъде заснет от служител на клуба за 

нуждите на клуба (уебсайт, фейсбук, туитър, клипове и други социални мрежи) при 

спазване на добрите норми. Клубът не дължи заплащане в случай, че използва снимки или 

видео материал, заснети на територията на клуба. 

4.2. Членовете на клуба могат да използват фото техника за лични нужди само когато заснемат 

себе си или хора, които са им разрешили. 

4.3. За всякакво комерсиално използване на снимки или видео материали (лични или чужди), 

заснети на територията на клуба, се изисква разрешение от ръководството на Клуба. 

 

 

V. РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СПОРТНО - ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СЪСТЕЗАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ 

5.1. Участието в тренировъчния процес в ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” е на доброволен 

принцип и срещу заплащане на месечна такса. 

5.2. Със заплащането на месечната такса към клуба се придобива право на:     

5.2.1.  Обучение от квалифицирани треньори по изискванията на БФВ. 

5.2.2.  Ползване на материално-техническата база на клуба. 

5.3. Таксата се внася от 1-во  до 10-то  число на всеки месец. 

5.4. При незаплатена месечна такса се губи правото на тренировъчен процес.                                                                 

Тренировъчния процес се възстановява след заплащането на съответната такса. 

5.5. При отсъствие от тренировка(и) размерът на таксата не се променя. 

5.6. При отсъствие от тренировка спортистът задължително уведомява треньора. 

5.7. Трениращите са длъжни да спазват часа на започване и завършване на тренировките, който 

се определя от треньора, в зависимост от възможностите за посещения и нивото на 

подготовка на трениращия. 

5.8. Всеки спортист е длъжен да идва на тренировки в подходящ вид и да се облича по време и 

след тренировка по начин, гарантиращ неговото здраве. 

5.9. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за вътрешния ред на спортните 

съоръжения, които клубьт ползва. 

5.10. Всеки състезател е длъжен да премине през задължителни медицински прегледи съгласно 

чл.2 от Наредба № 8 от 18.03.2005 г. „За провеждане на задължителни начални, периодични 

и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физически упражнения и 

спорт”. 

5.11. Всички спортисти и треньори спазват общите правила за: 

5.11.1. Неупотреба на допингови средства и неприлагане на допингови методи в 

тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения. 

5.11.2. Спазване на спортната етика и опазване престижа на спорта. 

5.11.3. Спазване на общозадължителните актове на БФВ, уреждащи участието в 

тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по ветроходство. 

5.12.  Участието на състезателите в спортните прояви на клуба става с решение на треньорския и 

УС за всяко отделно състезание. 

5.13.  Участието на състезателите на клуба на спортни състезания става само с представителен 

екип на клуба. 
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5.14. При награждаване на спортно състезание състезателите и треньорите на клуба 

задължително се явяват с екипировка на клуба. 

5.15.  Картотекирането на състезатели за участие в ВСК става след подаване на молба/декларация 

по предложение на треньорски съвет. 

5.16. При участие в регати, състезателите участват от началото до края в подготовката, 

товаренето и разтоварването на лодките. При неотложен, извинителен ангажимент на 

състезателя, в процеса взима участие негов родител или настойник. Регатата се смята за 

приключила след  разтоварване на всички лодки в клуба и след разрешение на треньора. 

5.17. Родителите/настойниците водят състезателите в уречен час и ги взимат когато треньорите са 

обявили. Оставането в клуба след края на тренировките се забранява, освен с изричното 

разрешение на някой от треньорите. 

5.18.  По време на тренировка всички състезатели предават на съхранение при треньорите своите 

телефони и таблети. Получават ги обратно след приключване на тренировъчния процес. 

5.19. На всяко 1-во и 15-то число на месеца, с предварително уговорен час, родител или 

настойник могат получат подробна информация за детето си, неговия напредък и 

трудностите, които среща. 

5.20. Безопасност на вода: Използването на спасителни жилетки е задължително.  

5.21.  Къпането в района на яхтклуба става само след изричното разрешение на някой от 

треньорите и задължително със спасителна жилетка. 

5.22.  За начинаещите деца е задължително носенето на спасителна жилетка по време на целия 

престой за деня. 

5.23. При неспазване на правилника на клуба, състезателят се наказва със: 

1. Забележка; 

2. Порицание; 

3. Отстраняване за период от време; 

4. Отстраняване от отбора. 

 

 

…………………………………………………… 

……………………………………………… 


