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REGULAMIN KLUBU  

1. Zawodnicy oraz ich rodzice/opiekunowie są zobowiązani godnie reprezentować klub LKS Rosanów na 

zajęciach, turniejach, meczach jak i w życiu codziennym. 

2. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura 

osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, turniejach i rozgrywkach ligowych. 

3. Zajęcia drużyn odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez trenerów drużyn.  

4. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania deklaracji członkowskiej klubu. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich oraz przedłożenia w Klubie 

aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza. Brak aktualnych badań wyklucza zawodnika  

z uczestnictwa w treningach, meczach i turniejach sportowych. 

6. Każdy nowy zawodnik jest zobowiązany do terminowego regulowani składek członkowskich.. 

7. Opłatę członkowską (płatną przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym) należy wpłacać na konto do 15 

każdego miesiąca. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu. O wysokości składki członkowie 

informowani są przez trenerów drużyn. Konto do wpłat składki: 18 1600 1462 1894 3116 7000 0001.  

W tytule przelewu wpisujemy: Imię i Nazwisko zawodnika, rocznik oraz miesiąc za który regulujemy 

składkę. 

8. W przypadku wystąpienia zaległości z opłatami większymi niż 1 miesiąc, Zarząd ma prawo zawiesić 

zawodnika w treningach do czasu uregulowania wszystkich zaległości.  

9. Składka jest opłatą za członkostwo w klubie. Składka nie jest opłatą za zajęcia, a liczba zajęć w miesiącu 

nie wpływa na wysokość składki. 

10. Składka nie jest zwracana za nieobecności zawodnika na zajęciach. Jeżeli zawodnik jest chory lub 

kontuzjowany należy taką absencję obligatoryjnie zgłosić trenerowi. 

11. Nieobecność lub spóźnienie zawodnika na mecze i turnieje powinny być zgłaszane trenerowi 

przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. 

12. Każdy zawodnik musi posiadać odpowiedni sprzęt piłkarski, w tym ochraniacze oraz odpowiednie 

obuwie dostosowane do nawierzchni (w tym buty halowe nie zostawiające śladów w przypadku zająć 

lub meczów odbywających się na hali).  

13. Zawodnik jest zobowiązany do słuchania poleceń trenerów. W wyjątkowych sytuacjach może być 

wyznaczona inna osoba odpowiedzialna za trening, której poleceń zawodnik zobowiązany jest 

przestrzegać.   

14. Trener sprawuje opiekę nad dzieckiem tylko w trakcie zajęć treningowych, turniejach, meczach.  

15. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych, doskonaląc umiejętności 

wyuczone na treningach. 



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka  

 
16. Podstawą do gry zawodnika w meczach i turniejach są umiejętności sportowe, regularna i punktualna 

obecność, zaangażowanie na treningach. 

17. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach i salach 

treningowych. Sprzęt wykorzystywany w trakcie treningów będący własnością Klubu należy zwrócić po 

zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.  

18. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Zakaz obowiązuje przed,  

w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach. 

19. Zawodnik każdorazowo musi uzyskać zgodę Zarządu Klubu na udział w testach, treningach lub 

turniejach w innym Klubie. 

20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatni. 

21. Zawodnicy reprezentujący Klub, powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się 

uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce. Zawodnicy powinni także prezentować wzorowe zachowanie 

na terenie szkoły i poza nią. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen lub 

spotkać się z wychowawcą zawodnika. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce lub 

nieodpowiedniego zachowania, trener może wnioskować do Zarządu o czasowe zawieszenie 

zawodnika w prawach członkowskich do czasu poprawienia wyników i/lub zachowania. 

22. Podczas zajęć i meczów mistrzowskich rodzice są zobowiązani do niewchodzenia na płytę boiska lub 

halę sportową, poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

23. W trakcie meczów prosi się rodziców o kulturalne zachowanie i dopingowanie zawodników. Zalecane 

jest nie dawanie wskazówek swoim dzieciom w tracie meczu oraz niepodważanie kompetencji 

trenerów. 

24. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów do Klubu  

w wyznaczonym terminie. 

25. Wszelkie dokumenty powinny być wypełnione szczegółowo, dokładnie i czytelnie. Niekompletne 

dokumenty nie będą przyjmowane. 

26. Za nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu, na wniosek Sztabu Szkoleniowego, Zarząd 

Klubu może ukarać zawodnika następującymi karami: 

a) upomnienia 

b) zawieszenia 

c) wykluczenia 

27. Zawieszony zawodnik nie może brać udziału w treningach oraz nie będzie brany pod uwagę przy 

wydarzeniach w których uczestniczy Klub. 

28. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu. 

29. Regulamin może ulec zmianie lub rozszerzeniu. 

30. Wszelkie pytania do Zarządu Klubu kierowane mogą być mailowo na adres: lksrosanow@op.pl 


