
Regulamin przynależności do Teamu KW Kotłownia 

1. W ramach przynależności do Teamu KW Kotłownia Zawodnikowi przysługuje: 

a) dofinansowanie uczestnictwa w zawodach krajowych PZA w wysokości 

- wpisowego na zawody  

- diety w wysokości 40 PLN za każdy dzień startu 

- 50 PLN za awans do rundy półfinałowej (bouldering, wspinaczka na trudność) oraz do rundy finałowej 

wspinaczki na czas (16 mężczyzn i 8 kobiet) 

- 100 PLN za awans do rundy finałowej (bouldering i wspinaczka na trudność) oraz do najlepszej 4ki 

zawodników we wspinaczce na czas 

b) dofinansowanie zawodów międzynarodowych wg ustaleń indywidualnych z Zawodnikiem 

c) możliwość startowania w koszulce TEAM KOTŁOWNIA wraz z zapewnieniem dla zawodnika takiej 

koszulki przez klub 

d) opłata licencji krajowej oraz międzynarodowej PZA 

e) dofinansowanie sprzętu wspinaczkowego oraz zakwaterowania na wyjazdach wspinaczkowych* na 

podstawie przejść skalnych w poprzednim roku (u każdego Zawodnika brane jest pod uwagę maksymalnie 5 

najlepszych dróg oraz 5 najlepszych boulderów) 

RP 

Prowadzenie Bouldering Płeć Wysokość 

dofinansowania 

7c+ (VI.5) 7C Kobieta 
50 PLN 

8a+ (VI.5+/6) 8A Mężczyzna 

8a (VI.5+) 7C+ Kobieta 
100 PLN 

8b (VI.6) 8A+ Mężczyzna 

≥ 8a+ (VI.5+/6) ≥ 8A Kobieta 
200 PLN 

≥ 8b+ (VI.6+) ≥  8B Mężczyzna 

 

OS prowadzenie / FLASH bouldering 

Prowadzenie Bouldering Płeć Wysokość 

dofinansowania 

7c (VI.4+) 7B+ Kobieta 
50 PLN 

7c+ (VI.5) 7C Mężczyzna 

7c+ (VI.5) 7C Kobieta 
100 PLN 

8a (VI.5+) 7C+ Mężczyzna 

≥ 8a (VI.5+) ≥ 7C+ Kobieta 
200 PLN 

≥ 8a+ (VI.5+/6) ≥ 8A Mężczyzna 

 

* Zawodnik otrzymuje dofinansowanie do czerwca kolejnego roku po zakończeniu rankingu. Po powrocie z 

wyjazdu należy przedstawić FV (wystawione na KW Kotłownia) w wysokości kwoty dofinansowania. 

 

 

 



2. W ramach przynależności do Teamu KW Kotłownia Zawodnik zobowiązuje się: 

- reprezentować klub KW Kotłownia na zawodach Polskiego Związku Alpinizmu oraz na zawodach 

towarzyskich w koszulce KW Kotłownia Team zarówno podczas startów jak i dekoracji 

- przygotowanie relacji z wyjazdów na zawody oraz w skały z wykazem przejść oraz zdjęciami/filmami 

- opłacić składkę roczną KW Kotłownia 

- godnie reprezentować klub KW Kotłownia oraz szanować znaki klubowe 

3. Zgłoszenia do Teamu Kotłowni przyjmowane są do Zarządu Klubu wraz z wykazem najlepszych przejść 

skalnych/wyników w zawodach PZA oraz towarzyskich 

4. Nad przyjęciem zawodnika do Teamu Kotłownia głosuje Zarządu Klubu KW Kotłownia 

5. Za brak wywiązania się z punktu 2 regulaminu, Zawodnik może zostać usunięty z Teamu KW Kotłownia 

decyzją Walnego Zgromadzenia KW Kotłownia 

 

Nagrody Klubowe KW Kotłownia 

1. Nagrody klubowe są przyznawane przez Walne Zgromadzenie KW Kotłownia i mogą zostać przyznane 

jedynie członkom KW Kotłownia (z opłaconą składką roczną) 

2. Głosowanie nad przyznaniem nagród klubowych odbywa się w marcu kolejnego roku podczas Walnego 

Zgromadzenia KW Kotłownia 

3. Nagrody są przyznawane w 7 kategoriach (osobno dla kobiet i mężczyzn) 

- zawody wspinaczki sportowej  

- wspinaczka skalna (prowadzenie)  

- wspinaczka skalna (bouldering)  

- wspinaczka górska 

- najlepsze osiągnięcie juniorskie (do ukończenia 16 r. ż.) 

- najlepszy progres 

- nagroda specjalna 

4. Zgłoszenia osób do otrzymania nagrody klubowej wraz z uzasadnieniem należy kierować do Zarządu 

Klubu do 15 stycznia kolejnego roku 

5. Walne Zgromadzenie może nie przyznać nagrody klubowej w danej kategorii, kiedy uzna dane 

osiągnięcie za niewystarczające do otrzymania nagrody  

6. Wysokość wynagrodzenia w ramach Nagród Klubowych ustalana jest przez Walne Zgromadzenie KW 

Kotłownia  


