REGULAMIN
JUNIOR FOOTBALL ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

Zasady ogólne
1. Zawodnikiem Junior Football Zagłębie Sosnowiec może zostać każde dziecko, które nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych i prawnych do zajęć sportowych.
2. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie
i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
3. Rozpoczęcie treningów w Junior Football jest równoznaczne z zaakceptowaniem
i podpisaniem formularza zgłoszeniowego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy
należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
5. Każde dziecko powinno czerpać jak najwięcej radości z zajęć w Junior Football, dlatego
zadowolenie i satysfakcja są istotnymi czynnikami podczas każdego treningu.
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika
Junior Football Zagłębie Sosnowiec
Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Junior Football
Zagłębie Sosnowiec. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Junior Football oznacza akceptację
warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego
miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu Zagłębia Sosnowiec (150 zł), przy
czym SKŁADKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ
PRZEZ KLUB (ubezpieczenie, treningi na murawie naturalnej, sztucznej, przy światłach, w salach,
korzystanie z szatni, wyjazdy na mecze, sędziowanie, opieka medyczna, etc.) A ŚWIADOMYM
WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI
ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC I REPREZENTOWANIA JEGO BARW. Junior Football Zagłębie
Sosnowiec nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość
zmniejszenia składki do 100zł jeżeli zawodnik opuści 4 i więcej treningów. Nie płacenie składek
członkowskich przez okres 2 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grozi
zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z naszego klubu. Składki miesięczne uiszczane przez
rodziców wpłacane są przez 10 miesięcy w roku, miesiąc lipiec i sierpień jest zwolniony z opłat.
2. Rodzice/opiekunowie, zawodnicy powinni powiadomić trenera prowadzącego drużynę o
nieobecności dziecka na treningu.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do 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 kierownictwa Klubu.
4. Wstęp na płytę boiska mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Junior Football
Zagłębie Sosnowiec.

5. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera
zespołu/klub oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka.
6. W trakcie wyjazdów na zawody sportowe autami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne zdarzenia losowe na drogach.
Postanowienia końcowe
1. Proszę pamiętać, iż w Junior Football trener jest dla zawodnika, a nie zawodnik dla trenera.
Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co
może, aby udzielić pomocy,
2. Junior Football zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów
zawodników.
3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Junior Football.
4. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych
i ustalenie spraw bieżących.
5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo
i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator sekcji.

