Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 59/V/2016 Zarządu GKS ,,Bełchatów’’ S.A.
z dnia 30.11.2016 r.

Regulamin szkolenia sportowego zespołów młodzieżowych
w Górniczym Klubie Sportowym „Bełchatów” Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne
§1
1.

Górniczy klub Sportowy ,,Bełchatów’’ Spółka Akcyjna, zwany dalej GKS/klub, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki
nożnej i zapasów, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz
podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży.

2.

Celem szkolenia jest :
2.1. rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscyplin sportowych – piłka nożna, zapasy,
2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,
2.3. nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich lub zapaśniczych oraz rozwój zdolności ruchowych,
2.4. maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych zawodników poprzez
indywidualizację zajęć treningowych,
2.5. selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej lub zapasów dla jednostek szczególnie
uzdolnionych.

3.

Zajęcia treningowe prowadzone są w grupach treningowych. O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje trener
prowadzący na podstawie rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami, obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania
oraz zachowania.

4.

Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują go do kolejnych
etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
§2

Warunkiem przystąpienia dziecka do GKS jest:
1.

2.

Złożenie niezbędnych dokumentów ( pobranych ze strony www.gksbelchatow.com , zakładka – szkolenie) :
1.1. podanie o przyjęcie w poczet zawodników – zał. nr 1,
1.2. oświadczenie rodziców, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w
zajęciach GKS oraz akceptacją niniejszego regulaminu – zał. nr 2,
1.3. deklaracja gry amatora ( dotyczy grup rozgrywkowych ) – zał. nr 3,
1.4. karta extranet – zał. nr 4.
Dostarczenie w terminie czterech tygodni od daty zapisania zawodnika do klubu badań lekarskich: morfologia, mocz, EKG.
§3

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
1.

Posiadanie aktualnej karty zdrowia ( GKS zapewnia jeden termin badań lekarskich na 6 miesięcy, w przypadku kiedy zawodnik
nie zjawi się w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do uaktualnienia karty zdrowia samodzielnie i dostarczenie jej na
najbliższe zajęcia trenerowi prowadzącemu ). Brak aktualnej karty zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w treningach GKS.

2.

Brak zaległości w opłatach wobec klubu,

3.

Wyjątkiem dopuszczenia zawodnika do treningu bez karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowej są treningi pokazowe i
rekrutacyjne.

Obowiązki stron
§4

Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka Akcyjna zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia zawodnikom odpowiedniej ilości treningów w tygodniu w danej kategorii wiekowej w okresie zimowym i letnim z
wyłączeniem świąt i innych ustawowo wolnych dni.
2. Zapewnienia zawodnikom możliwości udziału we współzawodnictwie sportowym ( rozgrywki krajowe, gry kontrolne, turnieje ).
O powołaniu decyduje trener prowadzący oraz trener koordynator.
3. Wyłonienia kadry zawodników w wybranych rocznikach w celu prowadzenia z nimi dodatkowych zajęć oraz zgłoszenia ich udziału w
prestiżowych turniejach.
4. Zapewnienia wszystkim zawodnikom najlepszych w miarę możliwości warunków do rozwijania ich umiejętności sportowych, pasji i
osobowości, a także kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez sport.
5. Zgłoszenia zawodników do właściwego związku nadzorującego rozgrywki.
6. Ubezpieczenia zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
7. Zapewnienia konsultacji lekarskich (minimum jeden raz na 6 miesięcy i w sytuacjach wymagających konsultacji).
8. Zorganizowania wydarzeń sportowych takich jak turnieje, zakończenie roku szkoleniowego, obozów sportowych oraz innych imprez
sportowych.
9. Publikowania na stronie internetowej www.gksbelchatow.com informacji dotyczących poszczególnych roczników.
10. Organizowania raz w miesiącu dyżuru trenera prowadzącego.
11. Organizowania dwóch spotkań ogólnych z wszystkimi rodzicami w sezonie.

§5

Zawodnik zobowiązuje się do:
1. Godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie zajęć treningowych i zawodów, jak również w życiu codziennym.
2. Przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, a na zawody sportowe (mecze ligowe, towarzyskie
oraz turnieje) punktualnie o godzinie, którą wyznaczy prowadzący trener.
3. Uczestniczenia w zajęciach treningowych w sprzęcie GKS.
4. Przychodzenia na każde zawody sportowe w dresie sportowym GKS.
5. Posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd klubu.
6. Uczestniczenia w rozgrywkach ligowych oraz grach kontrolnych w indywidualnych strojach meczowych o ile trener prowadzący nie
wyda innych poleceń.
7. Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych.
8. Pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych.
9. Dbania o sprzęt treningowy oraz sprzęt sportowy.
10. Wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych.
11. Bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe.
12. Doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych.
13. Pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych.

14. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego, dyrektora
szkoły lub rodzica/prawnego opiekuna, klub może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika (brak możliwości
udziału w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych), aż do momentu poprawienia ocen szkolnych i zachowania.
Zawieszenie w prawach zawodnika nie zwalnia od ponoszenia opłaty zasadniczej.
15. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie piłkarskim /
zapaśniczym. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy
sportowe ) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym .

§6

Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązują się do :
1. Przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odbierania go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za
zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze towarzyskie i ligowe, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie
odpowiada za zdrowie w drodze z domu i do domu.
2. Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności swojego syna na zajęciach sportowych.
3. Przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny
obiektu sportowego lub sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania).
4. Niekontaktowania się z zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji sędziego bez
względu na prywatną ocenę sytuacji.
5. Niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.
6. Terminowego opłacania wszystkich wymienionych w regulaminie opłat.
7. Powiadomienia trenera prowadzącego oraz wysłanie maila na adres właściwego trenera prowadzącego z informacją o rezygnacji
dziecka z udziału w zajęciach sportowych, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca– (np. do 31 stycznia, w przypadku
rezygnacji od lutego).
8. Opłaty zasadnicze przestają być naliczane po wypełnieniu warunku o którym mowa w punkcie powyższym i po całkowitym
rozliczeniu się zawodnika z klubem.

Postanowienia końcowe
§7
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań wobec klubu. Opłaty związane z
uczestnictwem w działalności klubu zamieszczane są w Regulaminie opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych
zawodników zespołów młodzieżowych GKS ,,Bełchatów’’ S.A., z którym rodzice/opiekunowie prawni zawodników zobowiązani są
zapoznać się.
2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd klubu indywidualnie. Zarząd klubu zastrzega sobie autonomie w
podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

