REGULAMIN ZAJĘĆ SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Skorzewo
1. Uczestnikami zajęć są zawodnicy zrzeszeni w UKS „Olimpijczyk” Skorzewo, którzy
wypełnią pisemną deklarację członkowską, mają pisemną zgodę rodziców wraz z
oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć wychowaniafizycznego.
2. O naborze do sekcji decyduje trener (instruktor), kierując się przede wszystkim
talentem i umiejętnościami kandydata.
3. Zawodnicy zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach. Opuszczenie
zajęć baz usprawiedliwienia jest powodem skreślenia z listy członków Klubu.
4. Zajęcia w okresie zimowym i w razie złej pogody odbywają się w hali sportowej, a w
okresie wiosna –jesień na obiektach przy hali sportowej, oraz boiska piłkarskiego przy
lesie.
5. Terminy zajęć podawane są na tablicy informacyjnej klubu w hali sportowej i na
szkolnych gazetkach informacyjnych..
6. W przypadku zawodów sportowych rodzice (opiekunowie) są informowani pisemnie o
terminie wyjazdu i powrotu oraz wyrażają pisemna zgodę na udział dziecka w
zawodach.
7. W przypadku odwołania zajęć zawodnicy informowani są poprzez ogłoszenie na
tablicy klubowej w hali sportowej oraz ustnie przez trenera (instruktora).
8. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy odpowiedni do pory roku i miejsca
zajęć.
9. Uczestnicy zajęć stosują się do poleceń trenera (instruktora).
10. Za opiekę nad zawodnikami podczas zajęć odpowiada trener (instruktor), który także
odpowiada za bezpieczeństwo i jest zobowiązany udzielić w razie konieczności
pierwszej pomocy.
11. Trener (instruktor) może karać uczestników za złe zachowanie karą nagany oraz
informuje rodziców (opiekunów) o złym zachowaniu zawodnika.
12. Zawodnicy podczas zajęć i zawodów objęci są ubezpieczeniem od NW.
13. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbania o porządek i czystość.
14. Nie wolno oddalać się od grupy bez pozwolenia prowadzącego.
15. Obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu i używania środków odurzających..
16.Sprawy sporne rozwiązuje w miarę możliwości trener (instruktor) oraz Zarząd Klubu.
17.Treść powyższego regulaminu uczestnikom i rodzicom przekazuje trener (instruktor).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( odciąć)

Data:.............................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć sekcji lekkoatletycznej
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Skorzewo.

.........................................................
(podpis zawodnika)

.......................................................
(podpisy rodziców)

