
Regulamin funkcjonowania zakładowej drużyny sportowej 

V-TEAM Drużyna Sportowa Centrum Medycznego VISUS 
im. Leszka Dębickiego. 

CEL:

1. Zaangażowanie firmy w kwestie aktywności sportowej pracowników i ich rodzin, poprzez stworzenie drużyny 
sportowej „V-Team DS Centrum Medycznego VISUS”, która będzie wspólnie doskonalić formę oraz 
reprezentować barwy firmowe podczas zawodów.

2. Motywacja osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie i ich rodzin do uprawiania sportu jako elementu, który ma 
pozytywny wpływ na dobre samopoczucie pracowników poprzez zmniejszenie podatność na stres i zwiększenie
koncentracji, co z kolei przełoży się 
na lepsze wyniki w pracy.

3. Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami poprzez wspólne spędzanie czasu w ramach aktywnej 
formy wypoczynku.

4. Ocena działania pracowników w grupie i ich kompetencji miękkich: umiejętność rywalizacji, wytrwałość 
w dążeniu do celu, cechy przywódcze, itp.

5. Zaprezentowanie firm VISUS II Sp. z o.o. i P.W. VISUS Sp. z o.o.  jako zaangażowanej społecznie.

6. Promocja marki VISUS podczas zawodów sportowych.

CZŁONKOSTWO:
1. Do drużyny sportowej „V-Team DS Centrum Medycznego VISUS”  może dołączyć każda osoba zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu (a także członkowie rodzin w/w 
osób), która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd VISUS II Sp. z o. o. i P.W. VISUS 
Sp. z o. o.

2. Osoby zainteresowane członkostwem w zakładowej drużynie sportowej powinny złożyć pisemną deklarację 
wraz z zaznaczeniem dyscypliny sportowej, którą będą uprawiać.

3. W imieniu członków rodzin deklarację składają pracownicy.

4. Deklaracje, o których mowa w pkt 2 powinny być złożone w sekretariacie firmy 
ul. Kilińskiego 26 27-200 Starachowice lub u bezpośredniego przełożonego.

5. Członkostwo w zakładowej drużynie sportowej „V-Team DS Centrum Medycznego VISUS” ustaje 
w przypadku: 

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

- rozwiązania stosunku pracy (umowy cywilnoprawnej, kontraktu)

- skreślenia z listy członków z powodu: 

a) umyślnego naruszenia postanowień regulaminu 

b) działania na szkodę zakładowej drużyny sportowej 

c) rozwiązania się zakładowej drużyny sportowej 

PRAWA I OBOWIĄZKI:
1. Udział w drużynie sportowej jest dobrowolny. 
2. Każdy z członków drużyny sportowej bierze udział w imprezach sportowych i treningach na własne ryzyko 

i odpowiedzialność.
3. Członkowie poszczególnych sekcji są zobowiązani do godnego reprezentowania barw firmowych podczas 

startu w zawodach.
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4. Członkowie drużyny są zobowiązani dbać w sposób należyty o powierzoną odzież i sprzęt sportowy.
5. Członkowie mogą zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności zakładowej drużyny 

sportowej.
6. Członkowie drużyny w ramach swojej sekcji wybierają kapitana.
7. Kapitan sekcji w porozumieniu z jej członkami ustala harmonogram i zakres treningów, proponuje imprezy 

sportowe oraz skład reprezentacji.
8. Powołuje się osobę koordynującą funkcjonowanie drużyny. Osobą koordynującą jest Specjalista ds. marketingu.
9. Członkowie drużyny są zobowiązani: 

- chronić dobre imię drużyny sportowej „V-Team DS Centrum Medycznego VISUS” 
- przestrzegać zasad fair play 
- czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym drużyny „V-Team DS Centrum Medycznego 
VISUS”
- organizować imprezy sportowe dla pozostałych pracowników i ich rodzin.

10. Na wniosek pracownika/sekcji sportowej Zarząd spółki VISUS II i P.W. VISUS może zakupić stroje sportowe lub
sprzęt sportowy opatrzone logiem „VISUS”, dofinansować udział 
w zawodach sportowych, pokryć koszty wynajęcia sali, boiska na treningi, dojazdu na zawody, itp.

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zawierać listę osób ubiegających się 
o dofinansowanie, szacunkowy kosztorys, krótki opis imprezy sportowej, etc. 

12. Zarząd spółki VISUS II i P.W. VISUS może również w sposób uznaniowy wyróżniać zawodników za szczególne 
osiągnięcia sportowe w barwach firmowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY:

1. Pracodawca nie jest organizatorem żadnych imprez z udziałem drużyny sportowej „V-Team DS Centrum 
Medycznego VISUS”, a w szczególności imprez o charakterze masowym.

2. Pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec członków drużyny z tytułu ich uczestnictwa w drużynie
sportowej, w szczególności z tytułu:
a) odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i wypadki wynikłe podczas treningów i startów w zawodach

b) nie przestrzegania przeciwwskazań lekarskich do uprawiania określonej dziedziny sportu. Tym samym 
Pracodawca nie żąda zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dziedziny sportu.  

c) za szkody na mieniu osób trzecich wyrządzone przez członków drużyny.

3. Uczestnictwo w treningach i zawodach nie może być traktowane na równi z czasem wykonywania obowiązków 
służbowych i odbywa się poza godzinami pracy pracownika oraz w dniach wolnych od pracy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
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