REGULAMIN
KLUBU SPORTOWEGO RADZISZOWIANKA
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy LKS RADZISZOWIANKA RADZISZÓW, w dalszej części zwanym
RADZISZOWIANKĄ.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z klubem RADZISZOWIANKA, a odnosi się w
głównej części do działań zawodników, ich rodziców oraz trenerów.
3. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2019.
§ 2. RADZISZOWIANKA

1. Klub RADZISZOWIANKA działa w formie stowarzyszenia kultury fizycznej (data powstania klubu
1974 rok).
2. Klub RADZISZOWIANKA prowadzi profesjonalną akademię piłkarską, szkolącą dzieci i młodzież
zgodnie z własnym, unikalnym programem szkoleniowo-wychowawczym opartym na programie
AMO.
3. RADZISZOWIANKA prowadzi również treningi bramkarskie, treningi motoryczne, zajęcia sportów
uzupełniających dla zawodników, różnego rodzaju dodatkowe zajęcia w tym wyjazdy letnie i
zimowe.
§ 3. STATUS ZAWODNIKA

1. Zawodnikiem RADZISZOWIANKI staje się osoba, której rodzice wypełniają dokumenty zapisowe –
w systemie extranet, deklarację członkowską, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę
na wykorzystanie wizerunku oraz regulamin klubu.
2. Zawodnikami RADZISZOWIANKI mogą stać się wszystkie zainteresowane osoby w wieku
naborowym, określonym na każdy sezon przez Zarząd klubu.

§ 4. TRENER RADZISZOWIANKI

1. Prowadzi zajęcia zespołu zgodnie z programem szkoleniowo-wychowawczym RADZISZOWIANKA.
2. Przez cały sezon notuje frekwencję treningową i prowadzi inne niezbędne statystyki swojego
zespołu lub grupy treningowej w systemie extranet.
3. Pozostaje w kontakcie telefonicznym lub osobistym z rodzicami dziecka.
4. Ustala kadrę swojego zespołu na dane rozgrywki i godzinę zbiórki.
5. Przekazuje wszelkie istotne, krótkoterminowe informacje rodzicom lub zawodnikom w formie
ustnej lub pisemnej (sms, fb, itp.)

6. Wystawia do gry zespół w zestawieniu personalnym i taktycznym według własnego uznania
zgodnie z założeniami programu szkoleniowo-wychowawczego RADZISZOWIANKA.
§ 5. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA RADZISZOWIANKA
1. Regularnie trenować.
2. Uczestniczyć we wszelkich rozgrywkach swojego zespołu, do których został wyznaczony przez
trenera.
3. Odpowiednio wcześnie osobiście lub poprzez rodzica, usprawiedliwiać swoją nieobecność na
danym treningu lub rozgrywkach.
4. Punktualnie przychodzić na zajęcia treningowe oraz zbiórki przed rozgrywkami.
5. Dbać o swoje bezpieczeństwo podczas dojazdu na trening i powrotu do domu po zajęciach. W
przypadku zawodników niepełnoletnich pełna odpowiedzialność za dojazd na trening i powrót do
domu po treningu spoczywa na rodzicach zawodnika.
6. Wykazywać pełne zaangażowanie w zajęcia treningowe.
7. Okazywać szacunek wobec wszystkich członków RADZISZOWIANKI – zarządu, koordynatorów,
trenerów i innych członków sztabu szkoleniowego, kolegów z drużyny, kolegów z innych
klubowych drużyn,, itd. Zawodnik ma obowiązek okazywać należny szacunek również
przeciwnikowi, sztabowi szkoleniowemu przeciwnika oraz sędziemu.
8. Dbać o swój stan zdrowia, w związku z czym ma m.in. absolutny zakaz używania wszelkich
używek zagrażających zdrowiu.
9. Zachowywać się kulturalnie i przestrzegać czystości mowy języka polskiego. Zawodnikowi nie
wolno używać słów niecenzuralnych i obraźliwych.
10. Być w stałym kontakcie telefonicznym z trenerem. W przypadku zawodników młodszych
obowiązek ten spada na rodziców dziecka.
11. Dbać o dobre imię RADZISZOWIANKI we wszelkich swoich działaniach i wypowiedziach.
12. Dbać o sprzęt RADZISZOWIANKI, stan boisk sportowych oraz wszelkich pomieszczeń, z których
korzysta RADZISZOWIANKA.
13. Uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez RADZISZOWIANKĘ.
14. Poprosić o zgodę RADZISZOWIANKI na podjęcie treningów w innym klubie.
§ 6. PRAWA ZAWODNIKA RADZISZOWIANKA

1. Być zgłoszonym do rozgrywek w RADZISZOWIANCE.
2. Uczestniczyć w rozgrywkach, jeśli zostanie powołany do kadry na dane rozgrywki i desygnowany
do gry przez trenera.
3. Usprawiedliwiona nieobecność na treningu.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na meczu.
5. Korzystać z infrastruktury, sprzętu i pomieszczeń RADZISZOWIANKI oraz instytucji
współpracujących z klubem tylko za zgoda trenera, koordynatora lub Zarządu RADZISZOWIANKI.
6. Korzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku kontuzji.
Ubezpieczenie to zapewnia RADZISZOWIANKA.
7. Otrzymywać zwolnienie z lekcji w szkole w przypadku gdy uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach
w godzinach zajęć lekcyjnych.
8. Otrzymywać zaświadczenie o członkostwie w RADZISZOWIANCE.

§ 7. RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ZAWODNIKÓW RADZISZOWIANKA

1. Mają obowiązek zarejestrować dziecko w systemie extranet, wypełnić i podpisać niezbędne
dokumenty (deklaracja członkowska etc) przed rozpoczęciem regularnych treningów.
2. Mają obowiązek przywozić dziecko na wszelkie zajęcia ( w tym treningi, rozgrywki oraz inne
wydarzenia) i odbierać je po ich zakończeniu.
3. Mają obowiązek sprawować opiekę nad dziećmi do momentu rozpoczęcia zajęć jak i po ich
bezpośrednim zakończeniu.
4. Mają obowiązek przebywać poza placem zajęć w trakcie treningów RADZISZOWIANKI.
Opiekunowie nie przebywają więc wewnątrz hali sportowej oraz na murawie boiska piłkarskiego
w trakcie prowadzonych przez RADZISZOWIANKĘ zajęć.
5. W trakcie rozgrywek mogą przebywać wewnątrz obiektu ale tylko i wyłącznie w obrębie trybun.
6. Mają obowiązek zapewnić dziecku zgody od lekarza na udział w zajęciach a zawodnikom
występującym w oficjalnych rozgrywkach - badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wytycznymi PZPN.
7. Powinni usprawiedliwiać nieobecność dziecka na danym treningu oraz odpowiednio wcześnie
usprawiedliwiać nieobecność dziecka na oficjalnych rozgrywkach.
8. Powinni dbać o punktualność pojawiania się dziecka na treningach czy zbiórkach przed
rozgrywkami.
9. Zawsze okazują neleżyty szacunek wobec wszystkich członków RADZISZOWIANKI – zarządu,
koordynatorów, trenerów i innych członków sztabu szkoleniowego, wszelkim osobom
współpracującym z RADZISZOWIANKĄ a także przeciwnikowi, sztabowi szkoleniowemu
przeciwnika i sędziemu.
10. Zawsze zachowują się kulturalnie i przestrzegają czystości mowy języka polskiego. W obrębie
ośrodka treningowego i w obecności innych osób nie używają słów niecenzuralnych ani
obraźliwych.
11. Pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z trenerem oraz Zarządem RADZISZOWIANKI.
12. Traktują RADZISZOWIANKĘ jako swoją Akademię Piłkarską i dbają o jej dobre imię, a także o
sprzęt, stan pomieszczeń ośrodka treningowego oraz boisk.
13. W momencie przystąpienia zawodnika do klubu RADZISZOWIANKA, rodzice / opiekunowie
prawni zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 200 Pln – tytułem
wpisowego. Klub wyposaża jednorazowo nowego zawodnika w kompletny strój treningowy
(koszulka, spodenki oraz getry).
14. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach mają obowiązek wnosić
comiesięczną opłatę członkowską ustaloną przez Zarząd RADZISZOWIANKI – płatną do 15 dnia
każdego miesiąca przelewem na konto bankowe RADZISZOWIANKI. Opłata ma charakter składki
członkowskiej i jest wnoszona przez 12 miesięcy w ciągu roku. Brak wpłaty będzie skutkować
odsunięciem dziecka od zajęć i meczów.
15. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić rezygnację dziecka z członkostwa w
RADZISZOWIANCE. Rezygnacja ma skutek z ostatnim dniem danego miesiąca (od tego momentu
nie jest naliczana opłata), ale formalnie rozstanie z RADZISZOWIANKĄ następuje dopiero po
rozliczeniu finansowym oraz pisemnym wypełnieniu rezygnacji.
16. Rodzice / opiekunowie prawni akceptują wszystkie zapisy dotyczące bezpośrednio zawodników
niepełnoletnich i zobowiązują się do informowania swoich dzieci o konieczności przestrzegania
regulaminu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie stosowanie się do zapisów Regulaminu RADZISZOWIANKI może skutkować odsunięciem
zawodnika od treningów, całkowitym odsunięciem rodzica od procesu szkoleniowego lub
usunięciem zawodnika spośród członków RADZISZOWIANKI.
2. Zmiany w Regulaminie mogą następować w dowolnym momencie i bez informowania osób,
których dotyczy Regulamin. Regulamin zamieszczony aktualnie na stronie internetowej
RADZISZOWIANKI jest dokumentem obowiązującym: www.RADZISZOWIANKA.PL
3. We wszelkich niewymienionych sprawach decydujące zdanie ma Zarząd RADZISZOWIANKI.

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………
(podpis rodziców)

……………………………………
(podpis zawodnika)

