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REGULAMIN  

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MKS JAGIELLONIA TUSZYN 

Niezbędnym warunkiem do wzięcia udziału w zajęciach jest zapoznanie się i podpisanie poniższego regulaminu. 

1. Zajęcia organizowane są przez MKS JAGIELLONIA Tuszyn. 

2. Zajęcia są prowadzone w celu utworzenia drużyny piłkarskiej, której zawodnicy zostaną zgłoszeni do rozgrywek organizowanych  
przez PZPN, dlatego udział w zajęciach jest również deklaracją chęci udziału dziecka w tychże rozgrywkach i respektowania przepisów 
PZPN, reprezentując w ten sposób klub MKS JAGIELLONIA Tuszyn oraz społeczność gminy Tuszyn. 

3. Zajęcia dobywają się na wyznaczonych przez organizatora obiektach sportowych. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość 
i przestrzeganie poniższego Regulaminu oraz regulaminów sali sportowej i boisk na których odbywają się zajęcia. 

4. Dziecko zostaje przyjęte do Klubu na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy podpisać i 
oddać kierownikowi grupy lub trenerowi.  

5. O rezygnacji z zajęć należy poinformować przedstawiciela MKS JAGIELLONIA Tuszyn – kierownika grupy lub trenera. 

6. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z kierownikiem grupy lub trenerem. 

7. OPŁATY – każdy uczestnik (rodzic/op. prawny) biorący udział w zajęciach deklaruje uiszczanie składki na rzecz MKS JAGIELLONIA Tuszyn. 
Wszystkie zgromadzone składki będą przeznaczone na cele prowadzonych zajęć. 
a) składka za miesiąc treningowy wynosi 80 zł; w przypadku, gdy w klubie trenuje rodzeństwo opłata za miesiąc treningowy za drugie  

i kolejne dziecko wynosi 50 zł. 
b) zawodnicy drużyn grających w rozgrywkach LZPN opłacają składki przez 11 m-cy (od sierpnia do czerwca)- pozostali przez 10 m-cy. 
c) składkę płacimy za miesiąc bieżący z góry w przeciągu pierwszego tygodnia w miesiącu; 
d) składkę płacimy niezależnie od obecności dziecka; 
e) wpłaty są uiszczane z zasady przelewem na konto klubu a także po uzgodnieniu u skarbnika lub kierownika drużyny. 
f) jeżeli jedyną przeszkodą brania udziału w zajęciach są pieniądze, prosimy o kontakt z kierownikiem drużyny – każdy przypadek 

zostanie rozpatrzony indywidualnie. 
g) brak wpłaty może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania należności. 

8. Na zajęciach dziecko przebywa 60 lub 90 minut pod opieką trenera. W czasie przygotowania się do treningu za dziecko ponosi 
odpowiedzialność rodzic bądź opiekun prawny. 

9. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się. 

10. Wszystkie dzieci w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój dostosowany do miejsca odbywania zajęć. W przypadku braku 
odpowiedniego stroju trener prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy 
zdrowie dziecka. Dzieci zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową czy boisko. Na halę sportową wchodzimy 
tylko w obuwiu z jasną i niebrudząca podeszwą. 

11. MKS JAGIELLONIA Tuszyn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci podczas treningów. 

12. W przypadku odwołania zajęć przez trenera zajęcia będą odrabiane w terminie i miejscu ustalonym przez trenera. 

13. W przypadku dłuższej choroby należy powiadomić trenera lub kierownika drużyny. 

14. Dziecko uczęszczające na zajęcia sportowe musi podlegać ubezpieczeniu od utraty zdrowia i życia. W razie braku ubezpieczenia należy 
niezwłocznie ubezpieczyć dziecko, w przeciwnym razie nie będzie mogło brać udziału w treningach. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć. 

15. Zawodnicy MKS JAGIELLONIA Tuszyn mają obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza 
sportowego potwierdzające zdolność do uczestniczenia w zajęciach sportowych. MKS JAGIELLONIA Tuszyn w odstępach 12 m-cy będzie 
organizował spotkanie z lekarzem sportowym w celu ułatwienia przeprowadzenia badań oraz zapewnienia stałej kontroli zdrowia 
zawodników. Opłaty za zaświadczenie wnoszone jest przez zawodników indywidualnie. 

16. Podczas treningów i zawodów osoby rodzice, opiekunowie prawni, członkowie rodzin zawodników mają bezwzględny zakaz przebywania 
na treningach w strefie treningowej. Jedynym dopuszczalnym miejscem jest trybuna obiektu sportowego, na którym odbywa się trening. 
Jednocześnie prosimy o powstrzymanie się od komentowania zajęć, podpowiadania i pokrzykiwania na dzieci. 

17. Trenerzy prowadzący zajęcia mają przyzwolenie na stosowanie upomnień w postaci zadań specjalnych, karnych pompek lub przysiadów 
czy czasowego zawieszenia udziału w zajęciach za ewentualne niewłaściwe zachowania zawodników (nieposłuszeństwo względem 
prowadzących, znieważanie kolegów czy bluźnierstwa). W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może wykluczyć zawodnika z dalszego 
udziału w zajęciach czy nawet odsunąć z udziału w kolejnych treningach. 

18. Poza zajęciami praktycznymi na obiektach sportowych, będą prowadzone obowiązkowe zajęcia teoretyczne mające na celu mentalne  
i psychiczne przygotowanie dzieci do prowadzonych zajęć oraz do wzięcia udziału w rozgrywkach ligowych. Termin, miejsce  
oraz ewentualne dodatkowe koszty określi organizator.  

 

DEKLARACJA 

Niniejszym akceptuję „Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych 
przez MKS JAGIELLONIA Tuszyn” oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

…………………...………….…… 
data i podpis rodzica/op. prawnego 

 


