Regulamin Szkółki Piłkarskiej MKS „Pogoń” Miechów
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Miechów jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej
deklaracji członkowskiej, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach
organizowanych przez MKS „Pogoń” oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
§2
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MKS „Pogoń” jest:
a) stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w zajęciach,
b) dokonanie opłaty składki członkowskiej, która wynosi 10 zł miesięcznie, płatnej do 30 dnia każdego miesiąca. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) MKS „Pogoń” może zmienić termin płatności ww. opłaty lub odstąpić od jej
pobierania.
&3
Składki miesięczne pobierane są przez 12 miesięcy w roku.
§4
MKS „Pogoń” zapewnia zawodnikom:
a) min. dwa treningi w tygodniu trwające w zależności od kategorii wiekowej od 60 do 90 min.,
b) udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej (jeżeli są prowadzone dla danej kategorii wiekowej)
c) opiekę instruktora,
d) podstawowy sprzęt sportowy.
§6
O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje rok urodzenia. W przypadku utworzenia więcej niż jednej grupy z danego rocznika o
przynależności do grupy decyduje trener na podstawie obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania.
§7
Uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach organizowanych przez inne podmioty niż Małopolski Związek Piłki Nożnej jest
dobrowolne i za dodatkową opłatą. O uczestnictwie grupy w danych zawodach decyduje trener po uprzedniej akceptacji rodziców.
§8
Każdy zawodnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię MKS „Pogoń”,
zarówno na terenie obiektów sportowych jak i poza nimi.
§9
Zarząd klubu oraz trenerzy są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje oraz pomoc – zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi
porozmawiać.
§10
MKS „Pogoń” zastrzega sobie zmiany w regulaminie po wcześniejszym uprzedzeniu rodziców (prawnych opiekunów) zawodników.
§11
Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z MKS
„Pogoń”, o którym decyduje zarząd klubu.
§12
O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje zarząd MKS „Pogoń”.
II. ZAWODNIK
§1
Zawodnik zobowiązuje się do:
a) przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, a na zawody sportowe (mecze oraz turnieje)
punktualnie o godzinie, którą wyznaczy prowadzący trener,
b) powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych,
c) pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych,
d) wykonywania tylko i wyłącznie na zajęciach treningowych oraz zwodach sportowych poleceń trenera prowadzącego,
e) spożywania podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych jedynie niegazowanej wody mineralnej lub napojów izotonicznych,
f) bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe,
g) doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych,
h) dostarczenia na koniec każdego semestru wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania podpisanego przez wychowawcę
oraz rodziców (prawnych opiekunów),
i) pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych.
§2
Na koniec każdego roku szkolnego, kadra trenerska wybiera i nagradza jednego zawodnika z każdej grupy za:
a) najwyższą średnią ocen uzyskanych w szkole,
b) najwyższą frekwencję na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych.
§3
Podstawą do uczestnictwa w zawodach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

§4
Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, lub wykazywał małe zaangażowanie na zajęciach
treningowych może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane zawody.
III. RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE
§1
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do:
a) przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za
zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za zdrowie w drodze z
domu i do domu,
b) powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach sportowych,
c) przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny
obiektu sportowego lub sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania),
d) nie kontaktowania się z zawodnikami podczas treningów i zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji
sędziego bez względu czy jest ona słuszna czy nie,
e) terminowego opłacania składki członkowskiej,
f) powiadomienia trenera prowadzącego o decyzji rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych,
g) nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i
wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub zarządu Klubu,
h) pokrycia kosztów spowodowanych umyślnym zniszczeniem przez zawodnika sprzętu sportowego należącego do MKS „Pogoń” lub
wynajmowanego przez klub obiektu sportowego,
i) uczestniczenia w organizowanych zebraniach dla rodziców (min. 2 razy w roku). W przypadku niemożności bycia na zebraniu, do kontaktu
z prowadzącym trenerem.

Deklaracja członkowska
Dane osobowe zawodnika:
Nazwisko, imię,

Adres:

Data urodzenia:

Pesel:

Telefon:

E-mail:

Rodzic/opiekun:
Nazwisko, imię,

Adres:

Telefon:

E-mail:

OŚWIADCZENIA:
Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo mojego/jej Córki/Syna w zajęciach i zawodach sportowych organizowanych przez
MKS „Pogoń” Miechów.
Potwierdzam, iż zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin Szkólki Piłkarskiej MKS „Pogoń” Miechów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MKS „Pogoń” Miechów w celach komunikowania się za pomocą poczty
elektronicznej i telefonów.
Oświadczam również, iż dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych. W razie zaistniałej
potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej.

Miejscowość, data :…………………….................................

Podpis rodzica/opiekuna: :………………….........................……………

