Piłkarska Szkółka Dzieci Nowa Dęba
Regulamin
„Piłkarska Szkółka Dzieci” w Gminie Nowa Dęba
Gmina Nowa Dęba kontynuuje projekt: „Piłkarska Szkółka Dzieci” w roku 2020 w miesiącach: lipiec, sierpień,
wrzesień, październik, w każdym sołectwie prowadzone będą treningi piłki nożnej dla dzieci. Udział dzieci
w zajęciach Piłkarskiej Szkółki Dzieci jest bezpłatny.
Zawodnika należy przyprowadzić w wyznaczoną strefę zbiórki (rodzic/opiekun i zawodnik powinni mieć
zasłonięte usta oraz nos).
Po przyprowadzeniu zawodnika do strefy zbiórki, rodzic/opiekun zabiera zakrycie twarzy zawodnika i oddala
się od wyznaczonej strefy.
Przed treningiem zawodnik musi zdezynfekować ręce (środek do dezynfekcji będzie dostępny w strefie
zbiórki). Zabronione jest zwyczajowe powitanie się poprzez kontakt dłoni. Po spełnieniu powyższych punktów,
trener odbiera zawodników ze strefy zbiórki.
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Piłkarska Szkółka Dzieci zwana w dalszej części regulaminu PSD prowadzi zajęcia piłkarskie dla dzieci
i młodzieży wieku od 7 do 14 lat na wszystkich poziomach umiejętności. 2. Zajęcia w PSD odbywają się
w trybie grupowym.
Maksymalna ilość zawodników przypadająca na jedną osobę prowadzącą zajęcia uzależniona jest od wieku
uczestników, ale nie może przekraczać 20 osób dla zawodników w wieku 9-10 lat, 20 zawodników dla dzieci
w wieku 7-8 lat.
Zajęcia treningowe, turnieje sportowe lub mecze towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych
i odpowiedzialność za doprowadzenie jak również odebranie dzieci i młodzieży z w/w zajęć ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku zawodników i wynosi: dla zawodników w wieku 5-6 lat
– maksymalnie 1 godzina, dla zawodników w wieku 7-10 lat – maksymalnie 1 godzina i 30 minut.
Grupa młodsza rozpoczyna zajęcia np. godz. 17.00 do godziny 18.00, grupa starsza o godzinie 17.45-19.00.
Jednostka treningowa w jednym dniu dla trenera wynosi 2 godziny zegarowe płatne za całość.
Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe dla zawodników w wieku 7-14 lat
plus trening dodatkowy lub zawody sportowe.
Każdy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji przystąpienia
podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Kwalifikacji do danej grupy piłkarskiej dokonują trenerzy lub instruktorzy PSD.
Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach piłkarskich zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz lub turniej jako reprezentant PSD, zobowiązuje się być
obecnym na treningach i zawodach.
Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście.
W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż 1 miesiąc, trener może wnioskować o skreślenie
uczestnika zajęć piłkarskich z grupy.
Piłkarska Szkółka Dzieci zastrzega sobie prawo odwołania lub przełożenia zajęć piłkarskich z przyczyn
niezależnych od organizatora.
PSD nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektów sportowych, które nie
zostały przekazane do przechowania.
Zawodnicy, instruktorzy a także rodzice zobowiązują się do przestrzegania zasad regulaminów obowiązujących
na obiektach sportowych użyczanych do przeprowadzenia zajęć PSD.

Prawa i obowiązki zawodnika Piłkarskiej Szkółki Dzieci:
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę
opiekuna, który podpisał Deklarację przystąpienia do PSD.
2. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć
sportowych.
3. Zawodnik PSD zobowiązany jest do:
a) godnego reprezentowania barw PSD zarówno w trakcie treningu, jak i poza zajęciami;
b) szacunku wobec innych zawodników zarówno we własnej drużynie jak również w drużynach przeciwnika oraz
przestrzegać zasady Fair Play i dobrego wychowania;
c) szacunku i posłuszeństwa wobec poleceń trenerów PSD;
d) trenowaniu w odpowiednim obuwiu piłkarskim;
e) pomocy na prośbę trenera prowadzącego podczas rozstawiania lub składania sprzętu sportowego przed,
w trakcie jak i po treningu;
f) wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego;
g) sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do obowiązków zawodnika;
h) maksymalnego skupienia się na wykonywanych ćwiczeniach;
i) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych trenerowi prowadzącemu;
j) nie kontaktowania się podczas treningów i meczów z rodzicami, opiekunami prawnymi, znajomymi lub innymi
osobami;
4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego
zniszczenia lub utraty do zwrotu kosztów zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Piłkarskiej Szkółki Dzieci:
1. Podczas meczów i treningów rodzice i/lub opiekunowie prawni, kibice oraz osoby postronne powinni przebywać
na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi
w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag lub opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników.
3. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera zarówno w obecności
swoich dzieci jak i innych rodziców.
4. Wszelkie problemy lub wątpliwości rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłaszać się indywidualnie
do trenera PSD.
5. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie konsekwencjami wobec osób naruszających, od prośby
o opuszczenie obiektu treningowego, poprzez odsunięcie dziecka od zajęć, aż po skreślenie zawodnika z listy
uczestnika zajęć piłkarskich.
6. Rodzice i/lub opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje
sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
7. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej
nieobecności dziecka na treningu.
8. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, rodzic i/lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić
PSD pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

