REGULAMIN ZAWODNIKA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ STOWARZYSZENIA SIEMACHA obowiązuje od dnia
1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.
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Na trening przychodzę 15 minut przed zajęciami.
Na prośbę Trenera pomagam w rozłożeniu/zebraniu sprzętu sportowego.
Przebywając na boisku przed treningiem nie oddaję strzałów na bramkę tylko rozgrzewam się z piłką.
Podczas treningu koncertuję się na poleceniach trenera pamiętając, że rozmowy z rodzicami bądź kolegami
rozpraszają moją uwagę.
Będąc na boisku pamiętam, że ze względów bezpieczeństwa nie wolno bez zgody trenera dotykać żadnych
urządzeń sportowych (bramki, piłkochwyty, itp.).
Pamiętam, aby po treningu nie zostawiać po sobie żadnych śmieci, a puste butelki, reklamówki, itp. wyrzucać
do odpowiednich pojemników.
W czasie wolnym doskonalę zgodnie z wytycznymi Trenera poznane na treningach umiejętności techniczne.
Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie
będę mógł uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych (meczach, turniejach).
Jeżeli podczas treningu/zawodów sportowych źle się czuję, bądź odczuwam jakiekolwiek dolegliwości,
natychmiast informuję o tym Trenera.
Mając szacunek do siebie i pozostałych osób nie używam wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich, kolegów
i pracowników sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.
W domu, na podwórku i w szkole staram się być wzorem do naśladowania wiedząc, że moje zachowanie jest
“wizytówką” sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.
Informuję Trenera o każdej nieobecności na treningu, meczu bądź turnieju.
Zobowiązuje się do udziału w treningach tylko w oficjalnym stroju treningowych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia
SIEMACHA.
Zobowiązuję się dbać o powierzony przez sekcję piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA sprzęt sportowy (sprzęt
meczowy, treningowy, piłki, pachołki, itp.).
Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ STOWARZYSZENIA SIEMACHA
obowiązującym od 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
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Dwa słowne upomnienia zawodnika podczas treningu skutkują odsunięciem do zajęć do końca zajęć treningowych
danego dnia.
Złe zachowanie w szkole bądź/i problemy z nauką-czasowe odsunięcie zawodnika od zajęć do momentu poprawy
ocen/zachowania.
Nieobecność na treningu, meczu/turnieju bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje odsunięciem od zajęć na
kolejny trening/mecz/turniej.

W/w dokument dostępny jest od 01.07.2018 roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub do wglądu w Biurze
sekcji.

Imię Nazwisko Zawodnika i jego podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

