
REGULAMIN treningów piłkarskich w Sworach  

§ 1 

Treningi piłkarskie w Sworach dla dzieci i młodzieży to wspólny projekt Gminnego Ośrodka 

Kultury w Białej Podlaskiej, Akademii Techniki Champion Biała Podlaska oraz Szkoły 

Podstawowej w Sworach. Zakłada on przeprowadzenie  treningów przez trenerki AT Champion 

w okresie 27.11.2019 do 24.06.2020 na obiektach Szkoły Podstawowej w Sworach (hala 

sportowa i boisko trawiaste). 

Warunkami uczestnictwa w zajęciach jest: 

1. Podpisanie regulaminu i deklaracji uczestnika przez rodzica bądź opiekuna prawnego 

uczestnika zajęć. 2. Opłacenie składki członkowskiej. 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

posłuszeństwo trenerom i opiekunom. 4. Kultura osobista i zdyscyplinowanie.  

5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Składkę członkowską za treningi w grupach uiszczamy w systemie: (najpierw za grudzień, do 

10.12.2019), a później w systemie dwumiesięcznym (styczeń, luty, do 10.01.2020); (marzec, 

kwiecień, do 10.03.2020), (maj, czerwiec, do 10.05.2020) na konto Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białej Podlaskiej z tytułem wpłaty: „imię i nazwisko dziecka - darowizna na rzecz GOK” – nr 

konta 85 8025 0007 0011 1487 2000 0010 

Składka jest opłatą za uczestnictwo dziecka w projekcie, jakim jest szkolenie z zakresu piłki 

nożnej, a nie są opłatą za poszczególne treningi, więc nie są zależne od ich dokładnej ilości w 

miesiącu ani obecności zawodnika na treningach.  

§ 4 
Trener ma prawo odwołać zajęcia, z przyczyn od niego niezależnych w dniu zajęć (np. warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się treningu) i musi powiadomić o tym fakcie 
najpóźniej 1 dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. W miesiącach wiosennych – w 
przypadku złej pogody na dworze – postaramy się o przeprowadzenie treningu na hali.  
 

Treningi 
§ 1 

Długość jednostki treningowej będzie wynosiła 1h – 1,5 h w zależności od grupy wiekowej. 

 
Uczestnik zajęć 

§ 1 
Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do 
puntkualności. 

§ 2 
Uczestnik na każde zajęcia przynosi pełen bidon/butelkę z wodą niegazowaną. Mile widziane 
jest uzupełnienie energii po treningu, w postaci posiłku wysokowęglowodanowego, np. 
banany. 

§ 3 
Uczestnik powienien mieć strój sportowy (spodenki, koszulka, ew. bluza, ortalion, czapka, 
odzież termiczna gdy jest zimniej na dworze) oraz obuwie dostosowane do zajęć (obuwie 
halowe na hali oraz obuwie turfy lub lanki na boisko trawiaste.  



§ 4 
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego 
żywienia i higieny osobistej.  

§ 5 
Uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania grupy, sportowego zachowania 
podczas treningów, zachowania porządku na obiektach sportowych, w szatniach i kulturalne 
zachowywanie się wobec, trenerów i kolegów oraz administracji szkoły. Nie przestrzeganie 
tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go w treningach.  
 

Rodzice 
§ 1 

Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach. Pierwszy miesiąc 
treningów rodzice mogą przebywać na hali podczas zajęć. Podczas treningów zobowiązani są 
do nie wykrzykiwania uwag, podpowiedzi poszczególnym zawodnikom oraz trenerowi. 
Wszystkie ew. uwagi mogą być przekazane po zakończeniu treningu podczas rozmowy z 
trenerem bez udziału dzieci. Rodzice nie wchodzą na boisko meczowe podczas treningów. 

§ 2 
W miejscach udostępnionych przez szkoły publiczne: boisko, sala lub szatnie, rodzice powinni 
zadbać o porządek i nie powodowanie dodatkowej pracy pracownikom szkoły.  

§ 3 
Za doprowadzenie i odebranie dziecka na/z zajęć odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie.  Trener odpowiada za zawodnika tylko podczas treningu, czyli od 
momentu rozpczęcia i zakończenia treningu przez trenera.  
 

Postanowienia końcowe 
§ 1 

Rodzice akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach na 
opisanych w regulaminie zasadach. 

§ 2 
Akceptacja formalna niniejszego regulaminu odbywa się na podstawie podpisania deklaracji. 

§ 3 
Wszelkie uwagi na temat pracy trenerów można składać do trener koordynatora zajęć 
treningowych  – Kamila Matczuka pod nr 500-714-210. 

§ 4 
Zapoznałam/em dziecko z regulaminem zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 ..............................................                                                              ............................................... 
   (podpis rodzica/opiekuna)                                                                         (data, miejscowość)  


