REGULAMIN KLUBU „KKP UNIA LUBLIN”
Obowiązki i prawa zawodniczek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każda zawodniczka ma obowiązek uczestniczenia w jednostkach treningowych, każda nieobecność powinna być
zgłoszona trenerowi na dzień przed treningiem.
Każda zawodniczka ma wykazywać duży poziom kultury osobistej i godnie reprezentować klub.
Każda zawodniczka stawia się na trening na 15 minut przed jego rozpoczęciem, tak aby na 5 minut przed godziną
rozpoczęcia być w pełni przygotowaną do zajęć (zawiązane sznurowadła, związane włosy, woda)
Każda zawodniczka ma obowiązek słuchać i wykonywać polecenia trenera w trakcie treningu czy meczu.
Każda zawodniczka ma obowiązek posiadania aktualnej karty zdrowia sportowca i legitymacji szkolnej.
Na każdy mecz, zawodniczka ma obowiązek posiadania karty zdrowia sportowca, legitymacji szkolnej (lub innego
dowodu tożsamości), ochraniaczy oraz obuwia dostosowanego do nawierzchni, gdzie jest rozgrywane spotkanie.
Każda zawodniczka ma obowiązek prowadzenia higienicznego trybu życia.
Każda zawodniczka ma prawo do rozwijania swoich umiejętności piłkarskich i do uczestnictwa w treningach.
Obowiązki i prawa rodziców:

1.
2.
3.

4.

Rodzic zobowiązany jest do regulowania opłat członkowskich oraz opłaty za ubezpieczenie.
Rodzic ma prawo angażować się w działalność klubu swoją wiedzą i pracą.
Rodzic ma obowiązek pozytywnie wspierać działalność poszczególnych drużyn oraz klubu jako całości. Wszelkie
formy negatywnej aktywności Rodzica wobec klubu będą wiązały się z wykluczeniem danej zawodniczki ze
struktur.
Rodzic nie ma prawa do ingerowania w pracę trenera oraz do podważania decyzji i słów trenera podczas
zawodów i poza nimi.
Obowiązki klubu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub ma obowiązek zapewnienia bazy i sprzętu treningowego.
Klub ma obowiązek zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz organizacji meczów i
zawodów sportowych.
Klub ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej, jednakże obowiązkiem Rodzica jest uiszczenie opłaty za
ubezpieczenie dziecka.
Klub ma obowiązek zgłoszenia poszczególnych drużyn do rozgrywek właściwych dla danej kategorii wiekowej.
Wybór rodzaju rozgrywek zależy od trenera, etapu szkolenia, a także możliwości finansowych klubu.
Klub ma obowiązek prowadzenia szkolenia na jak najwyższym poziomie.
Trenerzy nie mają prawa ingerować w sprawy należące do kompetencji Rodzica.

Klub, trenerzy, rodzice oraz zawodniczki zobowiązują się do lojalnej i rzetelnej współpracy dla wspólnego dobra.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem klubu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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…………..…………………….

(miejscowość, data)

(podpis opiekuna prawnego)

Kobiecy Klub Piłkarski „Unia Lublin”
NIP 7123392432, REGON 384280855
ul. Filaretów 44/17, 20-609 Lublin
Radosław Jezierski
Prezes
Tel. 608 544 909

Jakub Knap
V-ce prezes
Tel. 537-710-707

