AKADEMIA MŁODEGO JUNAKA

REGULAMIN

KS Junak Słocina – Rzeszów
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
2. Podstawą uczestnictwa zawodnika w Akademii jest:
a) Przyjęcie do klubu na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
b) Posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca.
c) Regularna i punktualna obecność i zaangażowanie na treningach i turniejach.
3. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach i rezygnacji z przynależności do KS Junak
należy poinformować trenera danej grupy.
4. KS Junak zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych zajęć.
5. KS Junak nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy
na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.
6. Zabrania się udziału zawodników zrzeszonych w KS Junak pod szyldem Akademii w
jakichkolwiek turniejach sportowych bez zgody i akceptacji trenera lub Zarządu
Akademii.
7. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu.
Zawodnicy
8. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie
sportowym, jak i w życiu codziennym.
9. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy
szkolnej.
a) Zawodnik zobowiązany jest przedstawić trenerowi wykaz ocen po każdym semestrze
nauki szkolnej.
b) W przypadku uzyskiwania przed danego zawodnika niezadawalających wyników w
nauce szkolnej Prezes klubu na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może
podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika, aż do momentu poprawy.
c) Zawieszenie zawodnika może dotyczyć wszystkich zajęć organizowanych przez KS
Junak lub tylko meczów ligowych, turniejowych.
10. Wszelkie nieobecności na zajęciach treningowych zawodnik jest zobowiązany zgłosić
trenerowi z wyprzedzeniem.
11. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością Akademii i powinien być szanowany.
Po zakończeniu gry zawodnika w klubie sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu
z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic poniósł koszt zakupu.
12. Podczas wszystkich treningów, meczów, turniejów, obozów (także w trakcie podróży na
mecz, turniej, obóz) zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów, fast
foodów, napojów energetyzujących i innych produktów wskazanych przez trenera
prowadzącego.
13. Podczas zajęć treningowych, meczów ligowych i turniejowych, zawodnicy powinni
spożywać jedynie wodę mineralną lub napoje zagwarantowane przez KS Junak.
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14. Każdy zawodnik zobowiązany jest brać udział:
a) we wszelkich zajęciach treningowych organizowanych przez KS Junak;
b) we wszystkich turniejach, do których zawodnik zostanie powołany przez trenera
prowadzącego daną grupę szkoleniową;
c) we wszelkich akcjach marketingowych organizowanych przez KS Junak.
15. Podczas zajęć treningowych wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać odpowiedni
strój oraz obuwie sportowe wskazane przez trenera.
16. Podczas zajęć treningowych zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera
dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
17. Zawodnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia treningowe punktualnie. Nagminne
spóźnianie się na treningi bez usprawiedliwienia może powodować zawieszenie
zawodnika w treningach, meczach, itd.
18. Zawodnik lub zawodnicy, którzy będą mieli najlepszą frekwencję na treningach w trakcie
roku szkolnego, na półrocze i na koniec roku szkolnego otrzymają specjalna nagrodę
ufundowaną przez klub.
Rodzice/Opiekunowie
19. Zabrania się rodzicom/opiekunom wchodzenia na boisko w trakcie zajęć treningowych
oraz wszelkich meczów. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc.
powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
20. Zabrania się rodzicom/opiekunom udzielania zawodnikom wskazówek dotyczących gry,
wykonywania poszczególnych ćwiczeń itp. zarówno w trakcie meczów jak i treningów.
Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
21. W przypadku nie stosowania się rodzica/opiekuna do niniejszego regulaminu trener
prowadzący dane zajęcia lub odpowiadający za daną grupę w meczu ma prawo wyprosić
z zajęć lub meczu rodzica lub opiekuna, który nie stosuje się do w/w postanowień.
22. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom/opiekunom
zawodników zarówno przed jak i po zajęciach treningowych i meczach.
23. Podczas meczów obowiązuje rodziców/opiekunów kulturalne zachowanie.
Trenerzy
24. Trenerzy zobowiązani są przedstawiać zawodnikom i rodzicom listę powołanych
zawodników 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów w przypadku meczów ligowych,
sparingowych, turniejów. Jeśli powołany zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju,
rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować o tym fakcie trenera 4 dni przed
terminem zawodów.
25. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez KS Junak
odpowiedzialni są trenerzy prowadzący zajęcia jedynie w czasie ich trwania zgodnie z
przyjętym harmonogramem.
26. W sprawach spornych osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji i wyjaśnianie
kwestii jest w pierwszej kolejności trener danej grupy, a następnie Prezes KS Junak.
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