
 

 

 

Regulamin rodzica i zawodnika GKS „ROZBARK” BYTOM 
 

RODZIC 

1. Zobowiązuję się dostarczać punktualnie dziecko na trening – 10 minut przed 

rozpoczęciem. Na mecz lub turniej w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez trenera. 

2. Klubowy strój sportowy jest obowiązkowy do uczestniczenia w zajęciach treningowych.  

3. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem (nie będę pokrzykiwać ani udzielać 

rad) oraz będę stać poza miejscem treningu – w miejscu wskazanym przez trenera – 

ZAKAZ przebywania w miejscu treningu. Koncentracja dziecka powinna się skupić na 

trenerze i czynnościach treningowych. 

4. Nie podważam autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Ze 

wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszam się indywidualnie do trenera 

prowadzącego – po zajęciach, do koordynatora lub zarządu klubu. 

5. Podczas rozgrywania meczu lub turnieju powstrzymuję się od udzielania wskazówek 

mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego. 

6. Podczas rozgrywania meczu lub turnieju powstrzymuję się od udzielania wskazówek 

sędziemu, ponieważ uczy to młodych adeptów piłki nożnej złych postaw. Będę 

akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie będę obrażać drużyny przeciwnej, kibiców 

i trenera drużyny przeciwnej. 

7. Podczas rozgrywania meczu lub turnieju jestem zobligowany do kulturalnego dopingu i 

zajmowania określonego miejsca na obiekcie (trybuny). 

8. W przypadku nieobecności lub spóźnienia dziecka na treningu zobowiązuję się do 

wcześniejszego powiadomienia o tym trenera poprzez SMS, system sport.bm lub 

telefonicznie. 

9. Składka członkowska jest obowiązkowa i nie jest płatnością za zajęcia. Składka jest 

dopełnieniem całości budżetu klubu i pozwala na prowadzenie podstawowych zajęć 

sportowych oraz na dalszy rozwój. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składki 

członkowskiej zawodnika do 10 dnia każdego miesiąca (z góry za dany miesiąc) 

TYLKO poprzez system sport.bm. Składka członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy 

w roku kalendarzowym. Wysokość składki członkowskiej wynosi 60 zł miesięcznie 

przez cały rok (w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zaniżenia składki – 

rodzeństwo, problemy finansowe). W przypadku zalegania w opłatach składki 

członkowskiej za okres kolejnych trzech miesięcy przy braku pisemnej informacji o 



 

 

powodzie nieopłacania składki lub braku pisma o zawieszeniu płatności, zawodnik może 

zostać zawieszony lub wykreślony z listy zawodników na czas opłacenia zaległości. W 

przypadku nieobecności przez dłuższy okres spowodowany chorobą lub kontuzją 

składka może zostać zaniżona lub anulowana za dany miesiąc. 

10. Klub nie zwraca pieniędzy za opłaconą składkę członkowską,  w przypadku nieobecności 

zawodnika na zajęciach. 

11. Pierwsze 2 tygodnie zajęć są zajęciami wprowadzającymi, za które (jeśli dziecko nie 

będzie kontynuowało zajęć) nie będzie pobierana składka członkowska. W przypadku 

gdy zdecydują się Państwo na podpisanie Deklaracji Członkowskiej i zapisanie dziecka 

do Klubu to: jeśli pierwsze zajęcia wprowadzające odbyły się przed pierwszą połową 

miesiąca (1-15 dzień) opłacona zostanie pełna składkę członkowską, jeżeli pierwsze 

zajęcia wprowadzające odbyły się w drugiej połowie miesiąca (po 15 dniu) składka 

zostanie naliczana od kolejnego miesiąca. 

12. Zobowiązuje się do obowiązkowego opłacenia ubezpieczenia w wysokości 50 zł – 

jednorazowa opłata. 

13. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja 

członkowska, deklaracja gry amatora, zgoda na przetwarzanie danych (RODO), 

zaświadczenie od lekarza sportowego (dla zawodników powyżej 7 roku życia). Brak 

aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w turniejach i treningach. Istnieje 

możliwość zrobienia badań sportowych w klubie po wcześniejszym ustaleniu. 

14. O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje trener prowadzący. Zawodnicy 

mogą być przeniesieni z aktualnej grupy do innej na podstawie oceny trenera i testów, 

które będą się odbywać co pół roku, co oznacza, że zawodnik należy do danej grupy 

przez okres jednej rundy, a po zakończeniu danej rundy może zostać zmieniona grupa do 

której należy. 

15. Zarząd Klubu zastrzega sobie zmiany w regulaminie które widoczne będą na stronie 

internetowej klubu. 

16. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu (przez 

rodzica/opiekuna) może być podstawą do wydalenia z Klubu danego zawodnika przez 

Zarząd. 

17. Rodzice mają prawo do oceny pracy trenerów i zarządu klubu na spotkaniach 

organizowanych przez klub w czerwcu po zakończeniu sezonu. 

 



 

 

ZAWODNIK 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ: 

1. Godnie reprezentować barwy klubowe na zajęciach oraz poza nimi – podwórko, szkoła. 

2. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez klub. 

3. Przychodzić najpóźniej 10 minut przed zajęciami do szatni w miejscu treningu. 

4. Przed, w trakcie i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania 

sprzętu sportowego (piłki, tyczki, pachołki, itd.). 

5. Przed treningiem nie oddawać strzałów na bramkę, tylko indywidualnie lub z kolegami 

rozgrzewać się z piłką. 

6. Przychodzić na trening w klubowym stroju sportowym. 

7. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia. 

8. Być sumiennym i zdyscyplinowanym, zaangażowanym i skupionym tylko na zajęciach. 

9. Wykonywać jak najlepiej obowiązki szkolne, ponieważ przez problemy w szkole 

spowodowane lenistwem nie będzie można uczestniczyć w zajęciach treningowych. 

10. Nie używać wulgarnych i obraźliwych słów w stosunku do innych. Liczy się 

SZACUNEK do siebie i innych. 

11. Za złe zachowanie na zajęciach – trener może zdyscyplinować zawodnika poprzez 

pokazanie żółtej kartki (oznacza upomnienie), w przypadku pokazania drugiej żółtej 

kartki (odsunięcie od zajęć na czas 5 minut), czerwona kartka (całkowite odsunięcie od 

zajęć w danym dniu i następnych zawodów). 

12. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, zabawach i grach, 

pamiętając, żeby nie patrzeć na rodziców, nie chodzić do rodziców i nie rozmawiać z 

kolegami. 

13. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi. 

14. Zgłaszać trenerowi każde opuszczenie miejsca prowadzenia zajęć, np. wyjście do toalety. 

15. Będąc na boisku pamiętać, iż nie wolno ze względów bezpieczeństwa wieszać się na 

bramkach, huśtać, itp. 

16. Napój zostawiać w ustalonym przez trenera miejscu przed treningiem, nie zapominając, 

że woda jest najlepsza do picia podczas treningu. 

17. Podczas zajęć spożywać napoje tylko za zgodą trenera, w określonych przerwach 

podczas zajęć. 

18. Zakaz używania telefonu od momentu wejścia do szatni przed treningiem do momentu 

wyjścia z szatni po treningu. 



 

 

19. Po zajęciach sportowych nie zostawiać żadnych śmieci po sobie, tylko wyrzucać je do 

pojemnika na śmieci – zostawiamy po sobie porządek. 

20. Sprzęt, który otrzymuje, jest własnością Klubu i będę go należycie używał (piłki, 

pachołki, stożki, oznaczniki itp.). Po zakończeniu zajęć sprzęt zwrócę trenerowi - z 

wyjątkiem sprzętu, za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu. 

21. W przypadku gdy zawodnik będzie miał skłonność do częstego zbierania czerwonych 

kartek za zachowanie na treningach to klub może zawiesić zawodnika na określony czas 

lub całkowicie usunąć z klubu – Klub nie toleruje złego zachowania i zawodnicy, którzy 

nie będą przestrzegać zasad, będą usuwani z klubu. 

22. Nagrodą dla zawodnika za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w zajęcia treningowe 

jest udział w zawodach sportowych i ewentualne przeniesienie do grupy bardziej 

zaawansowanej. 
 

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU POWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE: 

 Upomnienia zawodnika podczas zajęć – 3 upomnienia i koniec treningu dla zawodnika 

oraz brak powołania na najbliższe zawody. 

 Złe zachowanie w szkole, problemy z nauką spowodowane lenistwem – zawieszenie 

zawodnika na czas poprawy. 

 Nieusprawiedliwione spóźnienie na zajęcia – pierwsze spóźnienie to upomnienie, drugie 

oznacza rozpoczęcie meczu lub turnieju na ławce, trzecie brak powołania na mecz lub 

turniej (w przypadku gdy rodzic poinformuje że zawodnik się spóźni z powodu późnego 

zakończenia szkoły lub pracy przez rodzica, wtedy nie będą ponoszone konsekwencje). 

 Nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu lub turnieju skutkuje zawieszeniem na 

kolejny mecz lub turniej. 
 

OŚWIADCZENIE: 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję siebie i moje 

dziecko do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach 

treningowych, w meczach i turniejach piłkarskich, w obozach sportowych oraz wszelkich 

przedsięwzięciach klubowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych GKS Rozbark Bytom oraz umieszczenia 

na stronie internetowej klubu i w materiałach reklamowych. 

 

_____________________       __________________ 

      Podpis opiekuna            Podpis zawodnika 


