REGULAMIN RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ STOWARZYSZENIA SIEMACHA
obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.
1.

Zobowiązuję się dowozić moje dziecko/podopiecznego 15 minut przed treningiem pamiętając, że opuszczenie rozgrzewki
zwiększa ryzyko kontuzji.

2.

Do 10. dnia każdego miesiąca zobowiązuję się dokonać zapłaty comiesięcznego wynagrodzenia za usługi treningowe dla sekcji

3.

Podczas zajęć treningowych nie będę kontaktował się z dzieckiem/podopiecznym i postaram się przebywać z dala od miejsca

4.

Podczas zawodów sportowych (mecze, turnieje) będę powstrzymywać się od udzielania wskazówek swojemu

piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA według stawki aktualnej bez względu na liczbę obecności na zajęciach.
treningu, aby jego koncentracja skupiła się na Trenerze i czynnościach szkoleniowych.
dziecku/podopiecznemu, gdyż mam zaufanie do Trenera prowadzącego.
5.

Podczas rozgrywek (zawodów, meczów, turniejów) zobowiązuję się do kulturalnego dopingu.

6.

W czasie rozgrywania meczów będę powstrzymywać się od komentarzy, krytyki i epitetów w stosunku do innych rodziców,
kibiców i sztabu szkoleniowego drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących zawody.

7.

Podczas zawodów sportowych będę przebywać na trybunach po przeciwnej stronie boiska (jeżeli pozwalają na to warunki) niż
Trener z zawodnikami.

8.

Jako rodzic/opiekun mam prawo do oceny Trenera podczas spotkań podsumowujących rundę/sezon (raz w roku) prowadzonych

9.

W przypadku meczów rozgrywanych na “wyjeździe” nie będę przebywać podczas przejazdu w busie (autobusie) wraz

przez Trenera.
z zawodnikami i sztabem szkoleniowym.
10. W przypadku nieobecności dziecka/opiekuna na treningu zobowiązuję się powiadomić o tym Trenera.
11. Zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczania dokumentów klubowych (Deklaracja przystąpienia do sekcji piłki nożnej
Stowarzyszenia SIEMACHA, aktualne badania lekarskie). Brak aktualnych badań lekarskich wyklucza zawodnika z uczestnictwa
w treningach i zawodach sportowych.
12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko/podopiecznego zobowiązuję się do pokrycia
kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
13. Zobowiązuje się zakupić dziecku/ zawodnikowi potrzebny sprzęt treningowy od pierwszych zajęć treningowych.
14. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, w tym wszelkich załączników
do niego.
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1.

Niestosowanie się rodziców/opiekunów prawnych do procedur określonych w regulaminie, spowoduje zawieszenie zawodnika

2.

Każde następne upomnienie rodzica/opiekuna prawnego spowoduje kolejno zawieszenie zawodnika w meczach i turniejach,

3.

Zawieszenie zawodnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty comiesięcznego wynagrodzenia za usługi treningowe na rzecz sekcji

w zajęciach treningowych.
a

w ostateczności skreślenie zawodnika z listy sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.

piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.

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

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

