
REGULAMIN 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS PIJARKI 
 

 

1. Obowiązki rodziców lub opiekunów uczestników zajęć UKS PIJARKI: 

 

• Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka na i z zajęć       

(instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w godzinach zajęć ujętych w grafiku) 

• Dopilnować aby dziecko miało, podczas treningów i rozgrywek, odpowiedni strój sportowy 

• Dostarczać dziecko 10 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko 

poniesienia kontuzji. 

• Zgłaszać bezpośrednio do nauczyciela mailem na dziennik elektroniczny (najpóźniej w dniu 

treningu) nieobecności dziecka na treningu. 

• Zgłaszać bezpośrednio do nauczyciela mailem na dziennik elektroniczny (najpóźniej na dzień 

przed wyjazdem) nieobecności dziecka na meczach, turniejach, wyjazdach. 

• Sprawdzać informacje podawane na stronie internetowej UKS PIJARKI (zmiany terminów 

treningów, wyjazdów itp.) a w przypadku wątpliwości kontaktować się z nauczycielem. 

• Zakaz kontaktowania się z dzieckiem podczas zajęć. Koncentracja dziecka w tym wieku jest 

bardzo słaba i powinna się skupić na nauczycielu i czynnościach treningowych. 

• Zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener-nauczyciel 

decyduje co dziecko ma robić w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje 

spostrzeżenia i rady. 

 

2. Obowiązki uczestników zajęć UKS PIJARKI: 

 

• dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności sportowych, 

• prowadzenia sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia, 

• akceptacja całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności 

narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu itp., 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

• kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek dotyczy 

zachowania się w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach), 

• przestrzeganie przepisów sportowych, zasad fair – play oraz poszanowania przeciwnika, 

• wykonywania poleceń wydanych przez trenerów oraz nie opuszczanie miejsca zajęć bez zgody 

trenerów, 

• informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach, 

• dbanie o powierzony sprzęt sportowy Klubu, 

• godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

• punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach, 

• posiadanie odpowiedniego stroju treningowego, 

• uczestniczenie w zawodach, do których członek Klubu dostał powołanie od trenera, 

• pomoc w ramach swoich możliwości innym członkom Klubu. 

     

3. Kary. 

W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje w postaci: 

 

• upomnienia, 

• czasowego odsunięcie zawodnika od udziału w treningach, 

• czasowego odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach, 

• w skrajnych przypadkach – wydalenia zawodnika z UKS PIJARKI. 

  


