REGULAMIN STOWARZYSZENIA
M.B. CHAMPION COMPANY
Regulamin ,,Szkoły Techniki Futbolu’’ określa, zasady świadczenia usług, organizacji treningu
piłkarskiego przez stowarzyszenie, warunki uczestnictwa zawodników w treningu oraz obowiązki rodziców lub
opiekunów prawnych wobec szkółki piłkarskiej..

Zasady Ogólne:
1.Stowarzyszenie M.B. Champion Company prowadząc ,Szkołę Techniki Futbolu Champion’’ prowadzi treningi
grupowe dla dzieci w wieku od 5 do12 lat .Po skończeniu dwunastego roku życia ,grupa zostaje częściowo
rozwiązana .Piętnastu najzdolniejszych zawodników utworzy nową grupę ,która będzie nadal uczestniczyła w
zajęciach i brała udział w meczach ligowych.
2.Szkoła zapewnia we własnym zakresie pełną profesjonalną organizacje treningów.
3.Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z ustalonymi terminami.
4. W przypadku zmiany terminu treningu lub wypadku losowego (siła wyższa), która mogła by
prowadzić do odwołania zajęć rodzic bądz opiekun prawny zostanie poinformowany SMSem lub drogą mailową.
5.Przystąpienie do klubu odbywa się za pomocą deklaracji klubowej(karty zgłoszeniowej) oraz po podpisaniu
Regulaminu.

Zawodnicy:
1.Zawodnikiem klubu zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji i regulaminu szkoły. Ponad to
zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na trening i wykupione we własnym zakresie
ubezpieczenie NNW.
2. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy szkoły zarówno na obiekcie
sportowym, jak i w życiu codziennym.
3. Na zajęcia sportowe należy przychodzić z piętnasto minutowym wyprzedzeniem , opuszczenie rozgrzewki
wiąże się z większym ryzykiem kontuzji.
4. Zawodnik zobowiązany jest dbać o własny strój piłkarski, w którym musi być ubrany na każdych zajęciach,
oraz o przybory i przyrządy używane do treningu.
5. Zawodnik Stowarzyszenia powinien odnosić się z szacunkiem do innych zawodników, zarówno we własnej
drużynie jak i przeciwnej.
6. Podczas zajęć sportowych zawodnik skupia się na ćwiczeniach, zabawach, grach, wykonując wszystkie
zgodnie ze wskazówkami trenera.
7. Po zajęciach sportowych zawodnik zobowiązuje pozostawić hale i boisko w czystości (butelki, papierki).
8. Obowiązki szkolne (oceny, zachowanie) zawodnik stara się wykonywać jak najlepiej, gdyż nieprawidłowa
postawa w szkole skutkować może odsunięciem od zajęć sportowych (trening, mecz, turniej).
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości (godzina treningu ,meczu, turnieju ) oraz nieobecności na treningu dziecka
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z trenerem.
10. Jeżeli zawodnik zle się czuje lub odczuwa inne dolegliwości , natychmiast informuje trenera.
11. Na boisku ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest wieszanie , huśtanie, skakanie itp. po bramkach.
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Rodzice:
1.Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie regulaminu osobiście w części ich
dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
2.Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach
organizowanych przez ,,Szkołę Techniki Futbolu’ ’na poznanych i opisanych w regulaminie
zasadach ,oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych
strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych.
3. Rodzice odprowadzają dziecko 15 minut przed treningiem.
4. Rodzice (opiekunowie ,członkowie rodzin) zawodników Szkoły Techniki Futbolu „Champion” podczas
meczów ( zawodów ) pełnią rolę kibiców( obserwatorów) i przebywają w wyznaczonych miejscach ( trybuny
obiektu sportowego),zaś podczas treningu w odpowiedniej odległości od boiska ( wyznaczonej przez trenera).
5. Podczas treningu ,meczów ,rodzice zobowiązują się powstrzymać od udzielania wskazówek swojemu
dziecku gdyż wpływa to dekoncentrująco na zawodnika i przeszkadza w pracy trenerom.
6.W przypadku nieobecności dziecka na treningu rodzic ma obowiązek powiadomić wcześniej o tym trenera
-przynajmniej kilka godzin przed treningiem( telefonicznie lub droga mailowa).
7.Rodzic zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczenia aktualnej karty badan lekarskich ,brak takich badan
wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach ( wymogi ustawy o Kulturze Fizycznej) oraz wykupienia we
własnym zakresie ubezpieczenia NNW dziecka.
8. Na obiektach sportowych, na których organizowane są zajęcia ,a także na każdym innym
obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieka trenera prowadzącego obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu ,palenia papierosów i innych używek.
9. Rodzice (opiekunowie) maja prawo zrezygnować z udziału podopiecznego w zajęciach w
każdym czasie .Rezygnacja zostanie złożona na piśmie lub droga elektroniczna (e-mail) do Szkoły,,Champion’’.

Bezpieczeństwo:
1.Stowarzyszenie Champion nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we
własnym zakresie.
2.S.T.F. nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników treningu lub meczu.

Finanse:
1.Każdy zawodnik(rodzic/opiekun prawny) Szkoły Techniki Futbolu „Champion” jest zobowiązany do
terminowego regulowania zobowiązań, wynikających z uczestnictwa w Stowarzyszeniu ,to jest do 10 dnia
każdego miesiąca.
2. Opłata miesięczna za udział w treningach jest opłatą stałą, niezależną od frekwencji danego
zawodnika w zajęciach .Ponad to gwarantuje miejsce w grupie treningowej i nie jest rozbijana na jednostki
treningowe.
3. W przypadku braku wpłaty do 10 dnia miesiąca, po terminie S.T.F. zastrzega sobie możliwość skreślenia
zawodnika z listy i przyjęcia na jego miejsce nowej osoby.
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Opłaty:
– 250 zł opłata wpisowa (jednorazowa)
– 190 zł składka zawodnicza (miesięczna)
Dodatkowe opłaty to jest np. Obóz, turniej, liga będą ustalane z rodzicami, których dzieci będą brały udział w
tego rodzaju imprezie.

Opłaty z góry do 10 każdego miesiąca przed treningiem u trenera
lub na konto.
W TYTULE WPŁATY - SKŁADKA ZAWODNICZA imię nazwisko syna
nr konta-70 1140 2004 0000 3702 7584 4838
Wyrażam zgodę na przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail oraz za pośrednictwem technologii
SMS na podany numer telefonu informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez
Stowarzyszenie S.T.F. Champion Company zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie S.T.F. Champion Company (zgodnie z ustawą z
dnia 29-08-1997r.o ochronie danych osobowych Dz. U nr.133 poz.883 )w celach organizacyjnych i promocyjnych oraz otrzymywania na
mój adres dotyczący działania Stowarzyszenia.
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