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Regulamin Akademii Piłkarskiej Szansa
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Obowiązki i prawa Rodziców/Opiekunów:
Rodzice/opiekunowie mają prawo do aktywnego uczestnictwa w działaniach Akademii
Piłkarskiej „Szansa” poprzez aktywny doping uczestników oraz kreowanie wzorców
i postaw wspierających zdrowy i sportowy tryb życia.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć aktualne badania lekarskie wydane
przez lekarza sportowego oraz kwestionariusz osobowy dziecka.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki przed zajęciami
i po zajęciach sportowych. Zawodnik powinien zjawić się co najmniej 15 minut przed
rozpoczęciem treningu.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uprzedniego poinformowania Trenera
o nieobecności dziecka na treningu.
Podczas zajęć sportowych rodzic/opiekun nie powinien kontaktować się z dzieckiem,
wskazówki może udzielać jedynie trener (dziecko powinno być skoncentrowane
na treningu).
Rodzice mają prawo do informacji na temat zachowania i osiągnięć swojego dziecka
podczas zajęć sportowych Akademii Piłkarskiej „Szansa”.
Podczas zajęć sportowych rodzice/opiekunowie powinni przebywać na trybunach
lub w strefach wyznaczonych przez trenera.
Rodzice/opiekunowie mają prawo do przebywania na boisku w strefie wyznaczonej przez
trenera do zabawy z dziećmi przed treningiem.
Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek poinformować trenera o rezygnacji z uczestnictwa
w zajęciach sportowych Akademii Piłkarskiej Szansa.
Obowiązki i prawa Zawodnika:
Zawodnik ma prawo w pełni angażować się w zajęcia sportowe prowadzone przez
Akademię Piłkarską „Szansa”.
Zawodnik ma obowiązek przestrzegać zasad panujących podczas zajęć sportowych.
Zobowiązany jest do stosowana poleceń trenera, szczególnie w kwestiach zdrowia
i bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć sportowych.
Zawodnik ma obowiązek szanować mienie Akademii Piłkarskiej „Szansa”. Umyślne
niszczenie mienia Akademii skutkować będzie zobowiązaniem Rodziców/Opiekunów
do pokrycia strat z tego tytułu.
Zawodnik powinien godnie reprezentować barwy Akademii Piłkarskiej Szansa podczas
gry oraz poza boiskiem. Naganne zachowanie w stosunku do trenerów,
rodziców/opiekunów bądź innych dzieci skutkować będzie wydaleniem zawodnika
z Akademii.
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Zawodnik zobowiązany jest do stosowania zasad fair-play w trakcie rywalizacji
sportowej. Naganne zachowanie zawodnika w stosunku do sędziów (obraza, krzyk,
wyzwiska) skutkować będzie wydaleniem zawodnika z Akademii.

Obowiązki i prawa Akademii:
1. Akademia ma prawo odmówić przyjęcia na trening dziecka w przypadku niedostarczenia
przez rodziców:
a) badań lekarskich,
b) kwestionariusza osobowego,
c) regulaminu Akademii,
d) nieodpowiedniego ubioru dziecka na zajęcia sportowe,
e) wątpliwego stanu zdrowia (np. gorączka, ostry kaszel, wysypki itp.),
f) nagannego zachowania rodziców/opiekunów w stosunku do dzieci, trenerów bądź
innych rodziców/opiekunów,
g) nagannego zachowania zawodnika w stosunku do dzieci, trenerów bądź innych
rodziców/opiekunów,
g) nieregularnej frekwencji zawodnika, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie
trenera prowadzącego grupę.
2. Akademia ma prawo odwołać zajęcia treningowe w wyjątkowych okolicznościach
(np. niesprzyjające warunki pogodowe) wcześniej informując o tym rodziców/opiekunów.
3. Trenerzy Akademii mają obowiązek być zawsze przygotowanym merytorycznie
do prowadzenia zajęć. Trener powinien posiadać konspekt treningowy oraz dokumentację
treningową.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Akademii Piłkarskiej „Szansa”.
Zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń niniejszego Regulaminu.
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