REGULAMIN RODZICA
KKS ASPN JUVENTA Starachowice
1. Postaram się dostarczać moje dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie
rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
2. Do 15 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia składki członkowskiej bez względu na
liczbę obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać na konto klubu lub trenerowi albo
kierownikowi drużyny.
3. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a w odległości kilkunastu metrów
od miejsca treningu. Koncentracja chłopca na treningu jest bardzo słaba przy kontakcie z rodzicem i
powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam
zaufanie do trenera prowadzącego.
5. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych jestem zobligowany do kulturalnego
dopingu.
6. W czasie rozgrywania meczów powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w
stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
7. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach po przeciwnej
stronie niż trener z zawodnikami /jeżeli warunki pozwalają/.
8. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera.
9. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska,
aktualna karta badań, regulaminy). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w
treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
10. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości
budżetu klubu. Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i zakup sprzętu
sportowego. W momencie kiedy jest taka potrzeba wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe (turnieje –
wpisowe i transport, badania lekarskie, ubezpieczenie) będą dodatkowo ponoszone przeze mnie na
podstawie preliminarza wyjazdu. Wpłaty dokonywać będę bezpośrednio przed wyjazdem u trenera lub
kierownika drużyny.
11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do
pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. NIE STOSOWANIE SIĘ RODZICÓW DO PROCEDUR OKREŚLONYCH W REGULAMINIE,
SPOWODUJE ZAWIESZENIE ZAWODNIKA W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH. 2. KAŻDE
KOLEJNE UPOMNIENIE RODZICA SPOWODUJE KOLEJNO ZAWIESZENIE ZAWODNIKA W
MECZACH I TURNIEJACH A W OSTATECZNOŚCI SKREŚLENIE ZAWODNIKA Z LISTY. 3.
ZAWIESZENIE ZAWODNIKA NIE ZWALNIA Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.
OŚWIADCZENIE:
1. Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję moje dziecko do
jego
2. przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, w
turniejach piłkarskich, w zgrupowaniach sportowych oraz wszelkich przedsięwzięciach klubowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów
marketingowych oraz umieszczenia na stronie internetowej klubu i w materiałach reklamowych.
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