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REGULAMIN RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA/CZKI GTW PIASTUNEK GLIWICE 

 

1. Akademia ma wypracowaną filozofię, wizję oraz sposób prowadzenia klubu. Rodzice i opiekunowie  

zawodników/czek respektują to i dostosowują się do panujących tu reguł. 

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do dowiezienia zawodnika/czki na 15 min przed rozpoczęciem 

treningu.  

3. Rodzice i opiekunowie wspierają dzieci podczas treningów i meczów. 

4. Rodzice i opiekunowie obserwujący treningi i mecze pozostawiają role trenera trenerowi. Nie  

podpowiadają i nie instruują zawodników/czek. Starają się, aby uwaga zawodnika/czki skupiała się na grze, 

zadaniach treningowych, ćwiczeniach oraz trenerze. Trenujemy według zaleceń Narodowego Modelu Gry 

PZPN. 

5. Podczas meczów i treningów rodzice i opiekunowie przebywają w miejscach do tego przeznaczonych 

(trybuny). Skupiają się na POZYTWNYM kibicowaniu. 

6. Rodzice i opiekunowie zawodników/czek mają zakaz wchodzenia i przebywania w szatni bezpośrednio przed 

rozpoczęciem zajęć treningowych, meczów, a także po ich zakończeniu. 

7. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez klub zebraniach głównych 

(grudzień oraz czerwiec) oraz zebrań poszczególnych roczników. 

8. Rodzice oceniają klub (organizacyjnie, logistycznie itp.) oraz trenerów podczas wypełnienia ankiety na 

koniec sezonu (czerwiec) oraz dwóch zebrań z kierownikiem klubu (grudzień oraz czerwiec). Celem ankiet 

jest jeszcze lepsze funkcjonowanie klubu w przyszłości.  

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem sportu raz w roku, 

aby filozofia i wizja klubu szła w jednym kierunku na linii:  trener - zawodnik - rodzic. 

10. Rodzice i opiekunowie mają zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscu odbywania zajęć 

treningowych bądź rozgrywania meczu.  

11. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się 

zajęcia treningowe bądź mecze. Rodzice i opiekunowie podczas treningów oraz meczów przebywają 

w miejscach wyznaczonych przez trenera.  

12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są: 

 opłacania składek klubowych (do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc aktualny - przez 10 miesięcy), 

 dostarczenia badań lekarskich  (14 dni od zapisania do klubu), 

 dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna (14 dni od zapisania do klubu), 

 zarejestrowania się w systemie PZPN oraz ZEUS (14 dni od zapisania do Akademii). 

13. Nieprzestrzeganie regulaminu przez rodzica lub opiekuna może skutkować zawieszeniem zawodnika/czki 

lub wydaleniem zawodnika/czki z klubu. 

 

Regulamin został sporządzony i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia GTW w dniu 01.09.2019. 
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data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


