REGULAMIN
AUTONOMICZNEJ MŁODZIEŻOWEJ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ
„HETMAN” ZAMOŚĆ
§I
Postanowienia ogólne
1. Zawodnikiem Autonomicznej Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej „Hetmana”
Zamość (AMSPN „Hetmana” Zamość) może zostać młodzież do ukończenia
wieku juniora młodszego oraz dziecko, które jest w wieku skrzata.
2. Zajęcia prowadzone w AMSPN „Hetman” Zamość - treningowe, na basenie,
turnieje sportowe, mecze, sparingi i wszelkie inne mają charakter zajęć
pozalekcyjnych i odpowiedzialność za dzieci i młodzież w drodze na zajęcia
organizowane przez AMSPN „Hetman’ Zamość oraz z zajęć ponoszą
opiekunowie prawni małoletnich.
3. Pierwsze zajęcia są próbnymi i podczas niniejszych zajęć odpowiedzialność za
małoletnich uczestników ponoszą ich rodzice / opiekunowie prawni.
4. Po zajęciach próbnych każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia wyłącznie po
wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej AMSPN „Hetman” Zamość
zarówno przez opiekunów prawnych jak i zawodnika.
5. O przyjęciu małoletniego w poczet zawodników decyduje umieszczenie podpisu
prezesa lub wiceprezesa z datą i opisem „PRZYJĘTY”, zaś dla skreślenia
zawodnika z listy zawodników niezbędny jest podpis prezesa lub wiceprezesa z
datą oraz opisem „ZREZYGNOWAŁ” / „WYDALONY” / „UKOŃCZYŁ
WIEK”

/

„WYTRANSFEROWANY

..nazwa

drużyny

do

której

wytransferowano zawodnika ..”
6. Od daty złożenia Deklaracji Członkowskiej do trenera bądź Zarządu do czasu
skreślenia zawodnik jest objęty ubezpieczeniem.
7. Podpisanie deklaracji jest wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku
oraz danych w postaci imienia i nazwiska oraz przynależności do drużyny
zawodnika oraz jego rodzica / opiekuna prawnego zarówno przez AMSPN

„Hetman” Zamość oraz przez drużynę przeciwną, ale wyłącznie w przypadku
sparingów / meczów / turniejów i organ prowadzący rozgrywki.
8. Zawodnik i jego rodzice / opiekunowie prawni, którzy deklarują uczestnictwo w
zajęciach

małoletniego

zobowiązani

są

do

przestrzegania

niniejszego

regulaminu.
9. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako
reprezentant AMSPN „Hetman” Zamość zobowiązuje się być obecnym na w/w
zawodach.
10.Każdy zawodnik powinien dbać o dobrą atmosferę w zespole.
§I
Prawa i obowiązki zawodnika AMSPN „Hetman” Zamość
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy
podpisali „Deklarację Członkowską AMSPN „Hetman” Zamość, posiadający
aktualne badania bądź zaświadczenie lekarskie (wyjątek § 1 podpunkt 3).
2. Zawodnicy AMSPN „Hetman” Zamość podpisując Deklarację Członkowską
AMSPN „Hetman” Zamość zobowiązują się bezwzględnie do:
a)

godnego reprezentowania Klubu AMSPN „Hetman” Zamość zarówno w

trakcie zajęć jak i poza nimi,
b)

sportowego trybu życia - nie używania środków psychoaktywnych, nie

palenia papierosów, nie spożywania alkoholu, nie stosowania agresji, pomocy
słabszym,
c)

szanowania barw klubu oraz jego herbu;

d)

trenowania w stroju treningowym – określonym przez trenera,

e)

posiadania odpowiedniego obuwia treningowego,

f)

bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń trenera,

g)

pomocy trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

h)

bycia sumiennym, punktualnym i zdyscyplinowanym,

i)

zgłaszania i usprawiedliwiania wszelkich spóźnień i nieobecności,

j)

rzetelnego

uczestniczenia

w

zajęciach

sportowych

z

pełnym

zaangażowaniem,
k)

bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi,

l)

w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

m)

stawiania się na czas na zbiórki,

n)

dbania o powierzony sprzęt sportowy.

Naruszenie niniejszego zobowiązania może skutkować zastosowaniem niżej
opisanych sankcji dyscyplinarnych łącznie z wydaleniem z klubu.
3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest głównie regularna
obecność na zajęciach i zaangażowanie oraz poziom sportowy zawodnika
(oceniany przez trenera).
4. Zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi

z przyczyn

nieusprawiedliwionych, może nie być brany pod uwagę przy powołaniach na
spotkanie ligowe lub turnieje
§ III
Prawa i obowiązki opiekunów rodziców / prawnych
zawodników AMSPN „Hetman” Zamość
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
2. Podczas meczów i treningów opiekunowie zobowiązują się przebywać na
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody, nie
podpowiadać, nie krzyczeć, nie zastępować trenera.
3. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do terminowego opłacania
składek do 7-go dnia każdego miesiąca w wysokości określonej przez Zarząd
Klubu.

Składka

członkowska

jest

obowiązkowa.

W

uzasadnionych

indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica / opiekuna
prawnego zawodnika istnieje możliwość, zwolnienia ze składki, zmniejszenia

wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty
miesięcznej,

po

skierowaniu

stosowanego

pisma

do

Zarządu

Klubu

bezpośrednio lub za pośrednictwem trenera.
4. Każdą nieobecność na zajęciach rodzic / opiekun prawny małoletniego winien
jest bezwzględnie zgłosić przed treningiem i usprawiedliwić. W przypadku gdy
zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w
treningach.
5. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic / opiekun prawny
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie, listownie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej bądź osobiście. Rezygnacja w danym miesiącu nie zwalnia z
obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
6. Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera. W razie
zastrzeżeń winni zgłosić się indywidualnie do trenera lub zarządu klubu.
7. Rodzice / opiekunowie prawni zawodnika zobowiązują się nauczyć dzieci
szanować powierzony małoletnim zawodnikom sprzęt sportowy, a w przypadku
jego celowego zniszczenia lub utraty przez zawodnika zobowiązują się zwrócić
koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
8. Opiekunowie, którzy zgłaszają się uczestniczyć w zawodach, podczas których
dzieci mogą korzystać z szatni (np. na basenie) bądź podczas których dochodzi
do nocowania dzieci pod opieką trenerów zobowiązują się do wskazania danych
celem sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Sprawców przestępstw na Tle
Seksualnym. Brak zgody na sprawdzenie skutkuje brakiem możliwości wyjazdu
takiej osoby z dziećmi.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do szatni małoletnich osób, które nie
wyraziły zgody lub nie zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców przestępstw
na Tle Seksualnym.
§ IV
Rodzaje gratyfikacji zawodnika

Wyróżnieniami zawodników AMSPN „Hetman” Zamość są:
1) pochwała,
2) wyróżnienie na koniec sezonu,
3) dyplom,
4) nagroda – w miarę posiadanych możliwości finansowych przez Klub.
§V
Zasady stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec zawodnika
Sankcje dyscyplinarne wręczane są na piśmie, bez uzasadnienia z możliwością
odwołania w terminie trzech dni. Trener ma prawo wręczyć zawodnikowi karę
upomnienia po zawiadomieniu Zarządu.
1. Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika wobec złamania
zobowiązań z paragrafu 2 niniejszego regulaminu Zarząd AMSPN „Hetman”
Zamość są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 7 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa – do 3 miesięcy.
e) wydalenie z Klub
2.

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce na wniosek trenera

prowadzącego lub opiekuna prawnego, można podjąć decyzję o czasowym
zawieszeniu zawodnika AMSPN „Hetman” Zamość do momentu poprawienia
ocen w szkole.
3.

W

przypadku

podejrzenia

popełnienia

przez

zawodnika

czynu

zabronionego do czasu wydania przez Sąd orzeczenia o zastosowaniu środków
wychowawczych lub poprawczych, można podjąć decyzję o czasowym
zawieszeniu zawodnika AMSPN „Hetman” Zamość, zaś wskutek stwierdzenia
przez Sąd popełnienia przez zawodnika czynu zabronionego i po wydaniu

orzeczenia o zastosowaniu środków wychowawczych bądź poprawczych Zarząd
może zawodnika wydalić z Klubu.
§V
Zasady stosowania sankcji dyscyplinarnych
wobec opiekuna prawnego/rodzica małoletniego.
1. Opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem
traktować drużynę przeciwną, w przeciwnym razie rodzic / opiekun prawny
małoletniego zawodnika może otrzymać zakaz stadionowy od Zarządu Klubu na wniosek trenera, a w przypadku nie respektowania niniejszego zakazu
możliwe jest zastosowanie wobec zawodnika sankcji dyscyplinarnych łącznie z
wydaleniem zawodnika z klubu. Zakaz stadionowy jest wręczany na piśmie.
2. W przypadku pomawiania, podważania przez opiekuna zawodnika decyzji,
działań trenera czy Zarządu Klubu - możliwe jest zastosowanie wobec
zawodnika sankcji dyscyplinarnych łącznie z wydaleniem zawodnika z klubu.
§ VI
Postanowienia końcowe
1. AMSPN „Hetman” Zamość

zastrzega sobie zmiany w regulaminie z

uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników zawiadomieniem o zmianach
umieszczonym na stronie internetowej.
2. Co najmniej raz podczas rundy każdego sezonu trener organizuje zebranie z
rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw
bieżących w których rodzice / opiekunowie prawni małoletniego zawodnika
zobowiązani są uczestniczyć.
3. W Klubie funkcjonuje Rada Rodziców (której działanie określają odrębne
przepisy), a przedstawiciel Rady Rodziców w sprawach pilnych zobowiązany
jest do kontaktu z wyznaczonym Członkiem Zarządu bądź Zarządem Klubu
bezzwłocznie po zaistnieniu problemu.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga
trener drużyny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu.

