
KLUB SPORTOWY JAGIELLOŃCZYK 

Regulamin KLUBU SPORTOWEGO JAGIELLOŃCZYK 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych Klubu Sportowego 
Jagiellończyk jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowanie zawartych w nim 
postanowień


b) podpisanie przez Rodzica / Opiekuna umowy o prowadzenie zajęć sportowych

c) dostarczenie Klubowi karty zdrowia dziecka z aktualnymi badaniami

d) terminowe opłacanie składek oraz innych opłat wynikających z umowy o prowadzenie 

zajęć sportowych.


2. Prawa i obowiązki rodzica / opiekuna: 
a)  Rodzic / Opiekun ma prawo otrzymać od trenera informacje ustne na temat 

zachowania oraz osiągnięć indywidualnych Uczestnika

b) Rodzic / Opiekun zobowiązany jest do umożliwienia stawienia się Uczestnikowi w 

miejscu przeprowadzenia zajęć co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć

c) Rodzic / Opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru Uczestnika po zajęciach 

sportowych

d) jedyną osobą uprawnioną do wydawania poleceń Uczestnikowi w trakcie treningów, a 

także wszelkich rozgrywek lub meczy jest trener

e) Rodzic / Opiekun odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez 

niepełnoletniego Uczestnika


3. Prawa i obowiązki Uczestnika: 
a) Uczestnik ma prawo do uczestnictwie w zajęciach pod warunkiem spełnienia przez 

Rodzica /Opiekuna wymagań  w pkt. 1 

b) Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń trenera w 

czasie pozostawania pod jego opieką

c) Uczestnik zobowiązany jest do godnego odnoszenia się do pozostałych Uczestników, 

trenerów oraz pozostałych pracowników Klubu

d) Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zawodach sportowych 

po otrzymaniu powołania od trenera

e) Uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Klubu oraz dbania o jego 

dobre imię

f) Uczestnik zobowiązany jest do szanowania powierzonego sprzętu, utrzymywania 

porządku w szatniach, środkach transportu, pomieszczeniach Klubu…




4. Nagrody i kary 
a) za wybitne osiągnięcia oraz sportową postawę Klub może wyróżnić Uczestnika:

- wyróżnieniem

- dyplomem

- pucharem

- awansem do zespołu wyższej kategorii

b) za niestosowanie się do przepisów powyższego regulaminu lub zachowania nie fair 

play Klub może ukarać Uczestnika

- upomnieniem

- zawieszeniem w prawach uczestnika na czas określony skutkującym brakiem 

możliwości uczestniczenia w zajęciach oraz reprezentowania Klubu podczas meczy i/
lub rozgrywek 


- rozwiązaniem z Rodzicem/Opiekunem umowy o prowadzenie zajęć sportowych ze 
skutkiem natychmiastowym


5. Prawa Klubu: 
- w wyjątkowych sytuacjach Klub ma prawo odwołać zajęcia bez podania przyczyny

- w przypadku niewłaściwego i/lub niesportowego zachowania Uczestnika lub Rodzica / 

Opiekuna trener ma prawo wykluczyć Uczestnika z zajęć

- Trener ma prawo prowadzić zajęcia bez obecności Rodziców / Opiekunów


…………………………………              …………………………………………………..

          KALISZ, DNIA                             CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA  PRAWNEGO DZIECKA


