REGULAMIN
Zajęć sportowych
Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej SPORTFUTURE

I. Zdrowie
W zajęciach sportowych mogą brać udział tylko zawodnicy, wobec których rodzice lub
opiekunowie prawni złożyli oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodach i współzawodnictwie
sportowym.
II. Zajęcia
1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wypełnić i dostarczyć deklarację
członkowską wraz z załącznikami.
2. Sportfuture zapewnienia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną w zakresie nauki
oraz doskonalenia umiejętności sportowych.
3. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (po 1 h każde zajęcia) według ustalonego
harmonogramu podanego do wiadomości publicznej.
4. Kwalifikacji uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje kadra dydaktyczna.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu danego obiektu,
na którym odbywają się zajęcia.
6. Sportfuture zastrzega sobie prawo do odsunięcia zawodnika od zajęć sportowych
w trybie natychmiastowym jeżeli utrudnia on sprawne ich przeprowadzenie ze
szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia
własnego lub innych osób.
7. W przypadku odwołania zajęć z winy Sportfuture lub z innych powodów
zewnętrznych, uczestnikowi przysługuje prawo odbycia zajęć w innych dniach oraz
godzinach, które zostaną podane do ogólnej wiadomości.
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rozpatrywane są indywidualnie z organizatorem.
9. Aby zakończyć uczestnictwo w zajęciach należy dostarczyć rezygnację na piśmie
do dnia rozpoczynającego kolejny miesiąc zajęć.

III. Uczestnik
Uczestnik zajęć sportowych w Sportfuture zobowiązuje się:

1) godnie reprezentować Akademię zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu
codziennym;
2) przychodzić na zajęcia sportowe 15 min. przed ich rozpoczęciem;
3) ściągnąć na czas treningu wszelką biżuterię m.in. kolczyki, pierścionki i
łańcuszki i wszelkie inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla
uczestników zajęć;
4) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać prowadzącemu zajęcia podczas
rozstawiania i składania sprzętu sportowego (piłki, tyczki, pachołki, itd.);
5) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia prowadzącego zajęcia;
6) być sumiennym i zdyscyplinowanym;
7) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, zabawach i
grach, pamiętając, żeby nie patrzeć na rodziców i nie rozmawiać z kolegami;
8) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia
trenerowi;
9) ze względów bezpieczeństwa zabrania wieszać się na bramkach, huśtać, itp.;
10) napoje zostawiać za linią boczną boiska w ustalonym przez trenera miejscu
przed treningiem, nie zapominając, że woda jest najlepsza do picia podczas
treningu;
11) spożywać napój tylko za zgodą trenera, w określonych przerwach podczas
zajęć;
12) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu;
13) po zajęciach sportowych zostawiać porządek;
14) szanować sprzęt otrzymany od Sportfuture. Po zakończeniu treningów w
Sportfuture, sprzęt należy zwrócić trenerowi z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic
poniósł całkowity koszt zakupu.
IV. Rodzice
Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:
1) w trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi,
ponieważ wpływa to negatywnie na ich koncentrację;
2) podczas meczów i treningów przebywać na trybunach obiektu sportowego, na
którym odbywają się zawody;
3) w czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje
sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej;

4) do terminowego uiszczania opłaty za uczestnictwo w zajęciach sportowych
organizowanych przez Sportfuture;
5) powiadamiać trenera prowadzącego o każdej nieobecności dziecka na
treningu.
6) do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i
innych rodziców.
7) do indywidualnego konsultowania problemów i wątpliwości z trenerem
prowadzącym.
V. Opłaty
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
2. Zajęcia trwają przez okres 10 miesięcy, począwszy od września danego roku
kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.
3. Informacja o opłatach za udział w zajęciach sportowych jest podawana do
wiadomości przed każdym rokiem szkolnym.
4. Płatności należy dokonać z góry za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.
5. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Ręcznej SPORTFUTURE
ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 29, 59-300 Lubin
Santander Bank Polska S.A.
nr rachunku: 09 1090 2082 0000 0001 4312 7186
w tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz nr deklaracji członkowskiej
6. Na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny przysługuje zniżka na opłatę
w wysokości 50%.
7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, SportFuture nie przewiduje
zwrotu kosztów z tytułu nieobecności.
8. Istnieje możliwość wystawienia faktury na indywidualne zapotrzebowanie
rodziców.
VI. Inne
Akademia

zastrzega

sobie

dokonanie

powiadomieniem opiekunów i uczestników.

zmian

w

regulaminie

z

uprzednim

