REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ KOLEJARZ
1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „KOLEJARZ”, zwany dalej Akademią, zobowiązuje się do
systematycznego, zgodnego z ustalonym harmonogramem, organizowania zajęć sportowych w oparciu o istniejącą w
gminie Zagórz bazę obiektów sportowych. Harmonogram zajęć treningowych zamieszczany jest na stronie
facebookowej Akademii Piłkarskiej Kolejarz.
2. Przyjęcie kandydata do Akademii, odbywa się na podstawie złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji
uczestnictwa oraz oświadczenia o stanie zdrowia kandydata, zwanego dalej zawodnikiem.
3.W zajęciach sportowych Akademii mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, wykonane u
lekarza o specjalizacji: medycyna sportowa. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w
zajęciach sportowych należy dostarczyć Trenerowi Prowadzącemu w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zawodnika.
4. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademii podczas zajęć treningowych, turniejów, rozgrywek
sportowych jak i w życiu codziennym.
5. Zawodnicy mają obowiązek systematycznego udziału w zajęciach treningowych. Rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest do informowania Trenera koordynatora o przyczynach nieobecności.
6. W czasie zajęć treningowych obowiązuje zawodników kulturalne zachowanie oraz przestrzeganie zasad fair play.
7. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć treningowych.
8. Składka członkowska za uczestnictwo w zajęciach treningowych wynosi 50 złotych miesięcznie, w przypadku
rodzeństwa za drugie lub kolejne dziecko składka wynosi 25 zł. Składkę należy wpłacać na numer konta do 10 dnia
każdego miesiąca.
Dane do przelewu: Uczniowski Klub Sportowy "Akademia piłkarska Kolejarz" w Zagórzu
adres: Urocza 23 38-540 Zagórz, na numer rachunku: 62864211842018004798640001
W tytule imię i nazwisko dziecka.
9. Podczas zajęć treningowych oraz zawodów rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są:
a.
b.
c.
d.
e.

nie kontaktować się z zawodnikami, aby ich nie dekoncentrować,
przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w wyznaczonych miejscach,
zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego, trenera, osób funkcyjnych,
nie podważać autorytetu Trenera Prowadzącego w obecności innych osób,
wszelkie sprawy oraz wątpliwości zgłaszać indywidualnie do Trenera Prowadzącego bezpośrednio po
zajęciach.

10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej rezygnację zawodnika z uczestnictwa w
zajęciach Akademii z podaniem przyczyny rezygnacji.
11. Nieusprawiedliwiona nieobecność nie będzie wpływać na wysokość składki członkowskiej.

