
 

REGULAMIN PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA HOKEJA NA TRAWIE  
„HOKEJMANIA”  

§ 1 
ORGANIZATOR 

2. Organizatorem Programu „Hokejmania” (zwanym dalej Programem) jest Polski Związek Hokeja 
na Trawie. 

3. Nadzór nad programem prowadzi Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 
4. Wydział Wyszkolenia PZHT wyznacza koordynatora programu wraz z koordynatorami 

regionalnymi. 
5. Koordynatorzy programu nie mogą łączyć swojej funkcji z rolą trenera kadry narodowej oraz 

prowadzeniem zajęć sportowych w grupach objętych programem. 

§ 2  
CEL PROGRAMU 

1. Celem programu jest: 
a. upowszechnianie hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży  
b. kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk sportowych. 
c. stworzenie warunków do identyfikacji hokejowych talentów  
d. rozbudowa piramidy szkolenia hokeja na trawie w Polsce 

2. Oczekiwane efekty działań w ramach programu to: 
a. wzrost liczby dzieci i młodzieży uprawiających hokeja na trawie, 
b. poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej, 
c. rozwijanie talentów hokejowych, 
d. wzmocnienie organizacyjne klubów sportowych, 
e. partnerstwa regionalne i lokalne. 

3. Głównym założeniem programu jest stworzenie systemowego rozwiązania ukierunkowanego na 
osiągnięcie wspomnianych wcześniej celów. Istotnym jest aby charakter programu gwarantował 
możliwość jego kontynuacji w kolejnych latach wpisując się tym samym w programy 
już prowadzone przez PZHT. 

§ 3  



UCZESTNICY 

1. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, jednocześnie 
nie będący członkami kadr wojewódzkich w swoich regionach lub kadry narodowej. 

2. Zalecana jest realizacja programu na bazie nowopowstałych grup naborowych. 
3. Możliwa jest realizacja program na bazie istniejących już grup naborowych o ile spełniony 

jest warunek zawarty w §3 pkt.1. 
4. Uczestnicy nie ponoszą opłat związanych z udziałem w programie. 
5. Realizacja programu odbywa się przy współpracy z lokalnymi klubami sportowymi, 

posiadającymi zaplecze szkoleniowe oraz organizacyjne. 
6. Nabór uczestników do grup szkoleniowych prowadzony jest przez prowadzącego grupę 

trenera klubowego, wyznaczonego przez organizatora. Klub sportowy w danym regionie 
obejmujący patronatem daną grupę może dokonać rekomendacji trenera. 

7. Uczestnicy programu są zobowiązaniu do złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających ich udział w programie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach oraz obowiązkowych okresowych testach 
sprawności ogólnej i specjalnej. 

9. Organizator prowadzi rejestr oraz ewidencję wszystkich uczestników programu jak również 
monitoruje postęp szkoleniowy w każdej z grup ćwiczebnych. 

10. Każdy uczestnik programu, wraz z jego zakończeniem otrzymuje certyfikat uczestnictwa. 

 
§ 4 

FORMUŁA PROGRAMU 

1. Program może być realizowany wyłącznie na terenie Polski. 
2. Czas trwania Programu określa organizator w oparciu o harmonogram zgłoszony do organu 

nadzorującego. 
3. W Programie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym które spełniły warunki 

kwalifikujące je do udziału. 
4. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania wszystkich etapów programu „Hokejmania”. 
5. Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie, na podstawie zebranych zgłoszeń z 

zrzeszonych klubów dokonuje naboru ośrodków które w dalszej kolejności wezmą udział w 
programie. 

6. Minimalna liczebność grupy szkoleniowej to 10 osób.  
7. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut. Ze względu na dostępność obiektów 

sportowych, dopuszcza się modyfikację harmonogramu do 3 zajęć w tygodniu, po 60 minut pod 
warunkiem akceptacji przez trenera koordynatora. 

8. Do każdej z grup szkoleniowych przypisani są trenerzy klubowi, nominowani przez trenera 
koordynatora przy współpracy z koordynatorami regionalnymi.  

9. Program zakłada systematyczny monitoring każdej z grup szkoleniowych w oparciu o testy 
sprawności ogólnej i specjalistycznej.  

10. W przypadku stwierdzenia przez koordynatorów regionalnych lub koordynatora krajowego 
nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania, dopuszcza się możliwość wstrzymania 
finansowania danego ośrodka oraz zajęć sportowych. 

§ 5  
FINANSOWANIE 

1. Program jest współfinansowany ze środków ministerialnych. 
2. Dopuszcza się udział partnerów zewnętrznych, w tym samorządów oraz sponsorów. 
3. Organizator pokrywa koszty uczestnictwa. Uczestnicy programu nie ponoszą kosztów 

związanych z udziałem. 
4. Zadane nie może być realizowane w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.  



5. Rozliczenia z tytułu zatwierdzonych kosztów poniesionych w ramach programu dokonuje 
organizator. 

6. Wydatki realizowane w ramach program takie jak: 
a. Wynagrodzenia prowadzących 
b. Zakup sprzętu i dystrybucję 
c. Transport sprzętu i uczestników 
d. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu 
e. Ubezpieczenie uczestników 
f. i inne koszty 

 ustala i zatwierdza organizator.  
7. Zajęcia prowadzone w ramach programu nie mogą być jednocześnie rozliczane w ramach 

innych projektów/ programów Ministerstwa. 

§ 6 
TRENERZY I OPIEKUNOWIE 

2. Doboru trenerów do poszczególnych grup szkoleniowych dokonuje koordynator programu 
wraz z koordynatorami regionalnymi. 

3. Trenerzy w poszczególnych grupach muszą posiadać: 
a. wykształcenie minimum średnie 
b. doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne tj. udokumentowane prowadzenie 

zajęć sportowych z młodzieżą w szkole lub klubie sportowym. 
c. nie mogą być trenerami kontraktowymi szkolenia centralnego 

4. Trenerzy zobowiązani są do: 
a. Prowadzenia dziennika zajęć, zawierającego listy uczestników oraz harmonogram 

prowadzonego szkolenia, 
b. ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym do udziału w 4 kursokonferencjach 

organizowanych w ramach programu, 
c. korzystania z materiałów szkoleniowych udostępnionych przez organizatora 
d. Kontaktu z koordynatorem programu oraz koordynatorami regionalnymi w ramach 

prowadzonych działań programowych 

§ 7 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Hokeja na Trawie. 
3. O wszystkich sprawach dotyczących programu, a nieobjętych przepisami niniejszego 

regulaminu decyzje podejmuje Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 


