REGULAMIN RODZICÓW
Obowiązuje od 1 września 2021 roku

1. Rodzic dostarcza dziecko 5 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji. 
2. Do 5 dnia bieżącego miesiąca uiszczamy składki członkowskie według aktualnej stawki bez względu na liczbę obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu
3. Podczas zajęć nie kontaktujemy się z dzieckiem oraz i stoimy w odległości kilkunastu metrów od miejsca treningu. 
4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymujemy się od udzielania wskazówek, bo zaufanie do trenera prowadzącego jest priorytetem.
5. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych dopingujemy kulturalnie, powstrzymujemy się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w stosunku do rodziców, kibiców i trenera z drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.
6. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych przebywamy na trybunach po przeciwnej stronie niż trener z zawodnikami /jeżeli warunki pozwalają/.
7. Każdy rodzic ma prawo do oceny trenera podczas cyklicznych spotkań z rodzicami odbywających się w styczniu i czerwcu prowadzonych przez Zarząd Klubu.
8. W przypadku nieobecności dziecka na treningu należy powiadamiać o tym trenera najpóźniej godzinę przed treningiem. Trener będzie miał wiedzę, ile dzieci będzie miał do dyspozycji i odpowiednio dopasuje plan ćwiczeń.
9. Jeżeli nie będzie sygnału (w formie telefonu, sms) w przeciągu dwóch tygodni, zawodnik jest skreślony z listy bez prawa ponownego przyjęcia do klubu. 
11. Należy dostarczać dokumenty klubowe (deklaracja członkowska, aktualna karta badań) na czas. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie). 
12. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu klubu. Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i utrzymanie trenera. W momencie, kiedy jest taka potrzeba wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe (turnieje – wpisowe i transport, badania lekarskie, ubezpieczenie) będą dodatkowo ponoszone przez rodziców na podstawie preliminarza wyjazdu. Wpłaty dokonywane są bezpośrednio przed wyjazdem u trenera lub kierownika drużyny. 
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez dziecko, rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE: 
1. NIESTOSOWANIE SIĘ RODZICÓW DO PROCEDUR OKREŚLONYCH W REGULAMINIE, SPOWODUJE ZAWIESZENIE ZAWODNIKA W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH. 
2. KAŻDE KOLEJNE UPOMNIENIE RODZICA SPOWODUJE KOLEJNO ZAWIESZENIE ZAWODNIKA W MECZACH I TURNIEJACH A W OSTATECZNOŚCI SKREŚLENIE ZAWODNIKA Z LISTY. 
3. ZAWIESZENIE ZAWODNIKA NIE ZWALNIA Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ. 
Procedura uzyskania badań lekarskich dla zawodników uprawiających dyscyplinę piłka nożna:
1. Należy się udać do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie do poradni medycyny sportowej dla chłopca w celu przeprowadzenia badać sportowych. 
2. Prosimy o skierowanie na badanie krwi, moczu – co pół roku oraz logopedy i okulisty raz na dwa lata.
4. Następnie trzeba się udać na wizytę do Przychodni Sportowej. 
Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika - (przepisy ustawy o sporcie). 

OŚWIADCZENIE: 1. Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, w turniejach piłkarskich, w zgrupowaniach sportowych oraz wszelkich przedsięwzięciach klubowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych SKS Okręt Szczecin oraz umieszczenia na stronie internetowej klubu i w materiałach reklamowych.

 ______________________ podpis zawodnika         ____________________ podpis opiekunów prawnych 



