REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FC KOMORÓW”
§ 1.
Uczniowski Klub Sportowy „FC Komorów” działa jako stowarzyszenie w oparciu o Statut i Ustawę o Kulturze Fizycznej.
§ 2.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Klub reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który
zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Walne Zebranie.
§ 3.
Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na wszystkich etapach nauczania
umiejętności w sekcji: piłka nożna.
§ 4.
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do Klubu jako zawodnik lub członek zwyczajny zobowiązana jest do wypełnienia
i złożenia deklaracji członkowskiej. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Klubu.
§ 5.
Zawodnik Klubu ma prawo do:
a. uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych, a także obozach sportowych;
b. korzystania ze sprzętu sportowego klubu;
c. otrzymania sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w zawodach sportowych;
d. nagradzania za solidne podejście do swoich obowiązków – zawody sportowe, treningi i postępy w szkoleniu – na
wniosek trenera.
§ 6.
Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
a. wykonywać okresowo badania lekarskie, które orzekają o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej;
b. godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu czy zawodów, jak i w życiu codziennym;
c. na treningi przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem;
d. trenować w stroju sportowym;
e. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać prowadzącemu z rozstawieniem i poskładaniem sprzętu sportowego;
f. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia prowadzącego zajęcia;
g. dbać o powierzony sprzęt i mienie Klubu;
h. być sumiennym i zdyscyplinowanym;
i. w trakcie zajęć szkoleniowych skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach;
j. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać do prowadzącego zajęcia;
k. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na zajęciach;
l. do systematycznej nauki w szkole i właściwego zachowania na jej terenie.

§ 7.
Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:
a. w trakcie zajęć nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na dekoncentrację;
b. w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach szkoleniowych (2 tygodnie) powiadomić prowadzącego lub osobę
funkcyjną Klubu.
c. terminowo opłacać obowiązkowe składki: - składka członkowska – wpisowe (jednorazowa) – 80 zł - składka
miesięczna za dziecko – 80 zł przez 10 miesięcy w roku (lub 400 zł na semestr). Składkę miesięczną należy opłacać do
10 dnia danego miesiąca, a semestralną – na początku semestru, przelewem na konto klubu UKS FC Komorów, nr
konta: 37 8004 0002 2003 0017 5489 0001, Bank Spółdzielczy w Raszynie. W tytule przelewu należy zaznaczyć: składka
za [imię, nazwisko dziecka, rocznik], za okres XXX lub przez system zarządzania Akademią SPORTBM.
§ 8.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „FC Komorów” mają bezwzględny zakaz:
a. palenia papierosów;
b. picia alkoholu;
c. używania jakichkolwiek środków odurzających.
§ 9.
Za niewłaściwe zachowanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu przewiduje się następujące kary:
a. upomnienie ustne prowadzącego zajęcia lub osoby funkcyjnej Klubu;
b. wydalenie przez prowadzącego z zajęć;
c. zawieszenie udziału w zajęciach szkoleniowych lub odsunięcie od udziału w zawodach;
d. wydalenie z Klubu.
§ 10.
Kary na zawodnika nakłada prowadzący zajęcia bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej kary ujętej
punkcie c przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.
§ 11.
Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe, jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz
do stosowania się do przepisów MZPN.
§ 12.
Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz statucie będą rozwiązywane przez Zarząd Klubu. § 13. Regulamin może ulec
zmianie i rozszerzeniu w trakcie dalszego rozwoju Klubu. Regulamin wchodzi w życie, uchwałą Zarządu Klubu, z dniem
15 czerwca 2019 roku. 16 czerwca 2019 roku Zarząd dokonał aktualizacji Regulaminu.
Strona Llubu: http://fc-komorow.pl/

