
 

 

Regulamin Klubu Sportowego 

Soccer College Śląsk Łubniany 

 

1. Podstawą przyjęcia/uczestnictwa do Klubu Sportowego Soccer College Śląsk Łubniany stanowi 

dokładnie wypełniona deklaracja członkowska. 

2. Do  Klubu Sportowego Soccer College Śląsk Łubniany może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie 

wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać na 

zajęcia. 

3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia    

o tym fakcie trenera. 

4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście.                 

W przypadkach losowych – osoby pełnoletnie przez nich upoważnione zapewniające dzieciom pełne 

bezpieczeństwo. 

5. Jeden trening może trwać od 60 min. do 90 min. podczas, którego podopieczny  ma zagwarantowaną 

opiekę trenerską. 

6. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4 – 12 lat. 

7. Dzieci należy wyposażyć w strój sportowy ( spodenki, koszulka, getry, wygodne obuwie ). 

8. W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc płatność automatycznie przechodzi na kolejny 

miesiąc. 

9. Opłatę za udział dziecka w treningach należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego 

miesiąca za dany miesiąc tj. za styczeń do 10-go stycznia itd. 

10. Jeżeli rodzic nie opłaci zajęć dziecka w określonym terminie mogą być naliczone odsetki. 

11. Nie opłacenie zajęć z piłki nożnej przez 2 miesiące spowoduje skreślenie dziecka z listy         

 wychowanków. 

12. Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany  nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy 

przynoszone na zajęcia. 

13. Informację o rezygnacji dziecka z członkostwa w Klubie Sportowym Soccer College Śląsk Łubniany        

i zaprzestanie uczestnictwa w treningach wystarczy złożyć telefonicznie w dowolnym terminie.        

Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za zajęcia z piłki nożnej. 

14. Zakaz spożywania alkoholu przez rodziców na obiekcie gdzie odbywają się zajęcia/mecze. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

15. Podczas zajęć treningowych rodzic nie udziela żadnych słownych wskazówek dziecku dotyczących 

gry w piłkę nożną. 

16. Całkowity zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna na boisko gdzie odbywają się zajęcia. 

17. Rozmowa z trenerem tylko po zakończonym treningu ( przed treningiem trener ma obowiązek 

przygotować boisko do zajęć i ma zakaz prowadzenia rozmów z rodzicami ) 

18. Podczas rozgrywania meczów na turniejach, sparingach, treningach RODZIC NIE UDZIELA 

WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH SPOSOBY GRY DZIECKA. 

19. Składka jest naliczana w przypadku 1 obecności na zajęciach w miesiącu. 

20. Zajęcia, które się nie odbyły zostaną odrobione w ciągu 14 dni. 

 

 

 

 

 

 

                                     

……………………………………                                             …………………………………………… 

   podpis rodzica / opiekuna                                                                  podpis Prezesa  Klubu Sportowego  

              Soccer College Śląsk Łubniany 

 

 

 

 

 

 


