
REGULAMIN RODZICA SEKCJI PIŁKARSKIEJ AKADEMII „Młoda GieKSa” GKS GieKSa Katowice S.A.

1. Postaram się dostarczać córkę / syna 15 minut przed treningiem.
2. Do momentu rozpoczęcia zajęć przez trenera odpowiadam za zachowanie swojego dziecka.
3. W przypadku nieobecności syna na treningu, najszybciej jak to możliwe powiadomię o tym trenera,
przedstawiając stosowne uzasadnienie.
4. Przyjmuję do wiadomości, że brak informacji pisemnej uzasadniającej nieobecność zawodniczki / zawodnika
powyżej dwóch tygodni skutkuje skreśleniem z listy zawodników bez prawa ponownego przyjęcia do akademii.
5. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a w odległości kilkunastu metrów od
miejsca treningu. Wiem, że umożliwi to dziecku lepszą koncentracje podczas zajęć.
6. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania jakichkolwiek wskazówek mojemu dziecku.
7. W czasie rozgrywania meczów powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów
w stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
8. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywam na trybunach po przeciwnej stronie niż
trener z zawodnikami, jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych.
9. Jako rodzic mam prawo do subiektywnej oceny trenera w formie ankiety lub podczas indywidualnego
spotkania z koordynatorem.
10. W przypadku meczów, turniejów rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas przejazdu w busie
/autobusie/ wraz zawodnikami oraz trenerem.
11. Do 10 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za szkolenie według aktualnej stawki
w danej grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach.
12. Opłata za szkolenie nie jest tylko odpłatnością za zajęcia. Środki te są dopełnieniem całości budżetu
akademii. Pozwalają one na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych poprzez częściowe opłacanie
kosztów wynajmu obiektów i wynagrodzeń trenerów.
13. Jestem świadoma/y konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z innych aktywności
związanych ze szkoleniem sportowym dziecka (wyjazdy na turnieje i obozy, badania lekarskie).
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do
pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
14. Jeżeli moje dziecko uczęszcza na treningi indywidualne organizowane przez trenerów reprezentujących
zewnętrzne podmioty zobowiązuję się poinformować o tym fakcie trenera prowadzącego dziecko w akademii.
15. Jeżeli w okresie wolnym od zajęć w akademii planuję wyjazd mojego dziecka na obóz treningowy
organizowane przez zewnętrzne podmioty zobowiązuję się poinformować o tym fakcie trenera prowadzącego
dziecko w akademii.
16. Jestem świadoma/y, że moje dziecko będąc czynnym zawodnikiem GKS „GieKSa” Katowice S.A. nie może
uczestniczyć w treningach, meczach, naborach, testach, obozach organizowanych przez inne kluby i akademie
bez zgody zarządu akademii Młodej GieKSy.

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1. Nie stosowanie się rodziców do powyższego regulaminu spowoduje zawieszenie zawodniczki / zawodnika
w poszczególnych meczach i turniejach.
2. Powtarzające się zawieszenia zawodnika spowodują skreślenie go z listy zawodników.
3. W przypadku kwestii spornych w zakresie interpretacji poszczególnych punktów regulaminu decyzję
o ewentualnych poniesionych przez rodzica konsekwencjach podejmuje zarząd fundacji.


