SZKÓŁKA PIŁKARSKA WISEŁKA TCZEW
ul. Ceglarska 5, 83-110

Regulamin Szkółki Piłkarskiej „Wisełka Tczew”

ZASADY OGÓLNE:
1.

Przystąpienie zawodnika do klubu odbywa się za pomocą deklaracji klubowej ucznia/

przedszkolaka oraz wypełnienia obowiązujących druków oświadczeń i dostarczenia ich trenerowi.
Komplet dokumentów znajduje się na oficjalnej stronie klubu www.wiselkatczew.eu
2.

Każdy

zawodnik

SP

WISEŁKA

TCZEW

musi

posiadać

aktualne

badania

lekarskie

dopuszczające go do uprawiania sportu wyczynowego lub w przypadku grup naborowych oświadczenie podpisane przez rodzica, o wzięciu przez niego pełnej' odpowiedzialności za stan
zdrowia swojego dziecka na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w zajęciach sportowych. Karty zdrowia, zaświadczenia i oświadczenia należy dostarczyć
trenerowi.
3.

Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą zarządu po wypełnieniu przez kandydata na

członka zwyczajnego deklaracji członka zwyczajnego i opłaceniu składki wpisowej.
4.

Nie przestrzeganie zasad Szkółki Piłkarskiej Wisełki Tczew może być podstawą do

skreślenia z listy zawodników.

TRENINGI
1.

Ilość treningów w tygodniu jest zróżnicowana i zależy od wieku zawodników oraz ich

stopnia wytrenowania, harmonogram treningów zamieszczony jest oraz aktualizowany na stronie
internetowej Klubu www.wiselkatczew.e-kei.pl(www.wiselkatczew.eu)
2.

Długość

jednostki

treningowej

uzależniona

jest

od

adaptacji

grupy

do

bodźców

treningowych i może się wahać od 60 do 90 minut.
3.

Każda jednostka treningowa składa się z : rozgrzewki, ćwiczeń koordynacyjnych, części

głównej (gdzie doskonalone są elementy techniczne gry w piłkę nożną) gry wewnętrznej oraz fazy
uspokojenia organizmu po wysiłku.

4.

Zawodnicy zobowiązani

są do regularnego uczestnictwa w treningach,

sparingach,

turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie Szkółka Piłkarska Wisełka
Tczew
5.

Trenerzy prowadzący zajęcia odnotowują obecności, raz na pół roku mają możliwość, na

podstawie systematyczności i postępów w grze w piłkę nożną, zaproponować przeniesienie
wyróżniających się zawodników do grupy o wyższych umiejętnościach .
6.

Istnieje możliwość skreślenia uczestnika z zajęć sportowych w przypadku nagannego

zachowania i nie przestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć.
7.

Po

rozpoczęciu

systematycznego

udziału

w

zajęciach

rodzice

zobowiązani

są

do

systematycznego przedłużania ważności badań lekarskich, chyba, że klub zapewni takie badania. W
przypadku braku aktualnych badań zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć do momentu ich
dostarczenia.
8.

Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia jednego z rodziców wyrażającego zgodę na

uczestnictwo, oświadczenia dot. ubezpieczenia dziecka oraz brak ważnych badań lekarskich zgodnie
z

obowiązującymi

przepisami

dla

zawodników

uprawiających

piłkę

nożną

spowoduje

niedopuszczenie dziecka do zajęć.

ZAWODNICY
1.

Zawodnikiem klubu zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej, co jest

jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Szkółki Piłkarskiej Wisełki Tczew
2.

Zawodnik Szkółki Piłkarskiej Wisełki Tczew jest zobowiązany do uczestnictwa w meczach i

turniejach w strojach reprezentacyjnych Szkółki Piłkarskiej Wisełki Tczew
3.

Zawodnicy podczas treningów korzystają ze sprzętu Szkółki Piłkarskiej Wisełki Tczew

4.

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego

żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach.
5.

Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw klubu, przez co

w szczególności rozumiemy sportowe zachowanie podczas zawodów, zachowanie porządku na
obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu.
6.

Zawodnicy mają prawo podejścia do rodzica lub osoby stojącej na trybunach tylko podczas

przerw wyznaczonych przez trenerów.

RODZICE
1.

Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej

dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych, do wyrażenia zgody na udział dziecka w
tychże zajęciach i wypełnienia stosownych oświadczeń wymaganych w klubie, znajdujących się na
stronie klubu.
2.

W razie nie korzystania z oferty ubezpieczeniowej przygotowanej dla klubu/ ubezpieczenie

sportowe/, proszeni są o wypełnienie oświadczenia, że dziecko posiada stosowne ubezpieczenie
NNW.
3.

Rodzice

i

opiekunowie

podczas

prowadzonych

zajęć

mogą

przebywać

jedynie

w

wyznaczonym przez trenera miejscu, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po
zakończonych zajęciach.
4.

Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie regulaminu Szkółki

Piłkarskiej Wisełki Tczew osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za
przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci,
5.

Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach i meczach oraz do nie

wykrzykiwania uwag odnośnie gry czy podpowiedzi poszczególnym zawodnikom do czego wyłącznie
uprawniony podczas meczów i treningów jest trener.
6.

Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny

doping na meczach i turniejach.
7.

Po okresie organizacyjnym w każdym roczniku wybierany jest „Kierownik drużyny" oraz

tzw. „Trójka rodziców". Są to rodzice, których zaufaniem darzy zarówno trener jak i reszta
rodziców. Kierownikiem drużyny powinna być osoba dysponująca czasem, pomocna trenerowi w
sprawach organizacyjnych. „ Trójka rodziców" może zgłaszać zarządowi wnioski i propozycje do
pracy klubu w imieniu rodziców danego rocznika oraz organizacyjnie wspomaga funkcjonowanie
grup

NAGRODY I KARY
I.

Zawodnik może zostać nagrodzony za:

a)

wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych,

b)

osiągnięcia i sukcesy,

c)

odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,

d)

społeczną pracę na rzecz drużyny,

e)

dzielność i odwagę,

f)

godne reprezentowanie Klubu.

II.

Za nieprzestrzeganie regulaminu, zawodnik może zostać ukarany:

a)

upomnieniem słownym trenera

c)

zawieszeniem w prawach zawodnika,

d)

czasowym odsunięciem od zajęć, zawodów oraz obozów sportowych,

e)

naganą Prezesa Klubu,

f)

wydaleniem z drużyny i Klubu,

III.

Karze podlega zawodnik, który:

a)

Używa wulgarnych słów, lub słownie obraża innych zawodników i ich rodziny.

b)

Krytykuje, naśmiewa się z innych.

c)

Stosuje fizyczną agresje wobec innych zawodników (dotyczy także brutalnego faulowania)

d)

Przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych.

e)

Kwestionuje i nie wykonuje poleceń trenera.

f)

Niszczy mienie klubowe i szkolne.

g)

Opuszcza zajęcia sportowe.

1.

Regulamin obowiązuje każdego zawodnika w czasie, jak również przed i po treningu.

2.

Nieobecność na zawodach sportowych należy zgłosić do trenera osobiście bądź drogą

elektroniczną (telefonicznie, sms, e-mail) przynajmniej dzień wcześniej.

