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REGULAMIN PIŁKI MŁODZIEŻOWEJ ZKS STILON
§1
INFORMACJE OGÓLNE
W zajęciach treningowych mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę (deklarację) rodziców,
które należy oddać trenerowi, koordynatorowi szkolenia młodzieży, bądź dostarczyć do biura Klubu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna
z wyrażeniem zgody na udział w rozgrywkach ligowych oraz meczach i turniejach poza ligowych w sezonie 2017/2018.
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§2
PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU
Klub zapewnia prowadzenie treningów i innych wydarzeń sportowych przez wykwalifikowanych trenerów. Klub zapewnia miejsce oraz
sprzęt do treningu z wyłączeniem strojów Zawodników, odpowiednie do przeprowadzenia treningu i zapewniające należyte
bezpieczeństwo zawodników.
Treningi prowadzone są przez trenera, który ma prawo przeprowadzić trening z udziałem osób trzecich zaproszonych przez siebie, jeśli
ich wiedza i doświadczenie są adekwatne do sposobu udziału danej osoby w treningu.
W czasie treningu Trener ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zawodników
Trening może nie odbyć się z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności: chorobę Trenera, niewłaściwe warunki
atmosferyczne, inne niezależne od trenera lub Klubu okoliczności. O odwołaniu treningu trener bądź pracownik Klubu informuje
rodziców niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o braku możliwości przeprowadzenia danego treningu.
Klub zapewnia możliwość nabywania strojów sportowych, w tym ubioru Klubowego po preferencyjnych cenach w wyznaczonym przez
Klub punkcie sprzedaży sprzętu sportowego.
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§3
OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
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Zawodnik ZKS Stilon Gorzów zobowiązuje się do:
1.
Przestrzegania zasad fair play bez względu na okoliczności.
2.
Godnego reprezentowania oraz dbania o wizerunek barw klubowych zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
3.
Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących.
4.
Trenowania w schludnym stroju treningowym (t-shirt, spodenki). Na trening przynosić odpowiednie buty: korki oraz buty halowe
(dotyczy zajęć na „Orlikach” czy halach)
5.
Pomagania w rozstawaniu i składaniu sprzętu treningowego przed, po oraz w trakcie treningu.
6.
Wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego zajęcia.
7.
Bycia sumiennym, zdyscyplinowanym oraz punktualnym.
8.
Skupiana się na wykonywanych ćwiczeniach podczas treningu.
9.
Zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych oraz kontuzji trenerowi przed rozpoczęciem zajęć.
10.
Spożywania jedynie niegazowanej wody mineralnej podczas treningów oraz meczów i nie kontaktowania się z opiekunami podczas
prowadzonych zajęć i rozgrywek
11.
Doskonalenia elementów piłkarskich poznanych na treningu w wolnym czasie.
12.
Utrzymywania porządku na obiektach, w których organizowane są zajęcia.
13.
Osiągania dobrych wyników w nauce- w przypadku osiągania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub
rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
14.
Dbania o sprzęt sportowy: sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością ZKS Stilon Gorzów (nie dotyczy sprzętu prywatnego) i
musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika, sprzęt należy zwrócić trenerowi, z wyjątkiem sprzętu, za które rodzic lub opiekun
poniósł całkowity koszt zakupu.
15.
Na życzenie Klubu uczestniczyć w sesjach zdjęciowych, reklamach, pokazach (zgoda na wykorzystanie wizerunku w rozumieniu
art. 81 ustawy o prawie autorskim i sprawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz.83)
16.
Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach: a) zawodnik,
który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry
meczowej na dane spotkanie (ligowe lub turniejowe) b) zawodnicy mają obowiązek stawić się najpóźniej na 45 minut przed
rozpoczęciem meczu ligowego.
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§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
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Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się do:
Nie kontaktowania się z dziećmi podczas treningów i zawodów- wpływa to na dekoncentrację.
Przebywania w wyznaczonych miejscach (trybunach) podczas odbywających się zawodów.
Zachowywania kultury słowa, akceptowania wszystkich decyzji sędziego, szanowania drużyny przeciwnej.
Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Zgłaszania się ze wszystkimi problemami
i wątpliwościami indywidualnie do trenera prowadzącego bądź trenera koordynatora.
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Przywożenia dziecka na trening oraz odbiór dziecka z treningu, poświadczonego kontaktem z trenerem prowadzącym (dotyczy roczników
2004 i młodszych)
Podporządkowania się decyzjom Zarządu Klubu i trenera opiekuna oraz współpracy z wybraną demokratycznie Radą Rodziców
i podporządkowania się jej decyzjom.
Pobrania najpóźniej podczas drugich zajęć treningowych dziecka kwestionariusza osobowego wraz z regulaminem, a warunkiem dalszego
uczestnictwa w zajęciach będzie zwrócenie wypełnionych i podpisanych ww. dokumentów na kolejnych zajęciach.
Ścisłego kontrolowania terminów badań lekarskich dzieci i młodzieży trenującej w ZKS Stilon Gorzów a w razie ich braku
do natychmiastowego uzupełnienia.
Przeprowadzania raz w roku badań kontrolnych u dzieci (morfologia krwi, badanie moczu), a co najmniej raz na dwa lata EKG i okulisty.
Informowania trenera o absencji zawodnika na treningu i usprawiedliwienia jego nieobecności.
Niezwłocznego powiadomienia o zmianie danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
Na pierwszym spotkaniu rozpoczynającym nowy sezon dokonuje się wyboru Rady Rodziców grup młodzieżowych ZKS Stilon (trzy osoby
z każdej grupy) i męża zaufania do kontaktów z Zarządem Klubu.
Rada Rodziców ma prawo omawiania, konsultowania i proponowania rozwiązań korzystnych dla grup młodzieżowych za pośrednictwem
męża zaufania. Ostateczna decyzja dotycząca propozycji zmian i modyfikacji należy do Zarządu Klubu.
§5
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Składka członkowska jest stała, w wysokości 100 złotych (sto złotych), niezależna od ilości zajęć, nie podlega odpisom za nieobecność.
Płatna jest przelewem do 15-go każdego miesiąca na odpowiednie konto bankowe ZKS Stilon, bądź w kasie Klubu. Trenerzy nie są
upoważnieni do pobierania jakichkolwiek opłat. Przy przekroczeniu terminu opłat, mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę.
Składka członkowska jest płatna przez 12 miesięcy w roku.
Nieopłacenie składki członkowskiej wynoszące jeden pełny miesiąc skutkuje zawieszeniem zawodnika w prawach oraz nie wpuszczeniem
na trening.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności składki członkowskiej na termin późniejszy; czasowego
zawieszenia lub obniżenia.
Zwolnienie z płatności składek możliwe jest wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, do wniosku należy bezwzględnie dołączyć
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego na zawodnika.
Wszelkie przypadki, o których mowa w pkt 4-5 rozpatrywane będą indywidualnie po otrzymaniu pisemnego wniosku do Zarządu Klubu.
Rezygnację z zajęć należy zgłosić pisemnie drogą pocztową, bądź e-mailem, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym następuje
wypisanie. Wypisanie z zajęć nie zwalnia z opłaty za bieżący miesiąc, w którym złożono rezygnację. Rezygnacja ustna przekazana
trenerowi prowadzącemu nie jest uznawana i ponosi za sobą konsekwencje dalszego opłacania składek członkowskich.
Raz w roku (we wrześniu) należy dokonać wpłaty na ubezpieczenie zawodnika, tzw. NNW, bądź złożyć pisemną rezygnację z takiego
ubezpieczenia na własne ryzyko. Kwota składki za ubezpieczeniowej podana będzie na początku września.

§6
ZKS Stilon Gorzów zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników na 7 dni przed ich wprowadzeniem
§7
Akceptacja REGULAMINU PIŁKI MODZIEŻOWEJ oznacza wyrażenie zgody na zawarte w nim punkty oraz zobowiązuje do ich
przestrzegania zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
§8
Nieprzestrzeganie bądź rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu, może być podstawą do skreślenia w trybie natychmiastowym z
listy zawodników ZKS Stilon Gorzów, z zawieszeniem na 12 miesięcy, a w przypadku rodziców/opiekunów Klub zastrzega sobie prawo do
wystąpienia na drogę administracyjną.

Podpis zawodnika ZKS Stilon
………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna zawodnika ZKS Stilon
………………………………………………….

