Regulamin zajęć Ferajna PSOT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) reguluje zasady funkcjonowania i uczestnictwa w
zajęciach piłkarskich i koncentracji w Ferajnie PSOT.
2. Ferajna PSOT jest przedsięwzięciem mającym na celu m.in. doskonalenie uzdolnień
sportowych i sprawności fizycznej i mentalnej członków Klubu, angażowanie
członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, dbałość o
prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
3. Ferajna PSOT prowadzona jest przez Klub Sportowy Psoty (zwanym dalej KS Psoty),
nr 331 w ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu m.st.
Warszawy.
4. Bieżącą działalnością Ferajny PSOT kieruje Zarząd KS Psoty powoływany i
odwoływany przez Zarząd KS Psoty. Zajęcia prowadzą trenerzy wyznaczani przez
Zarząd KS Psoty.
5. Zarząd KS Psoty jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Ferajny PSOT i podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Ferajny PSOT. Od
decyzji Zarządu przysługuje odwołanie na piśmie do Zarządu KS Psoty. Decyzja
Zarządu KS Psoty jest ostateczna.
6. Uczestnikiem Ferajny PSOT (Uczestnik) może być każde dziecko w wieku od 3 do 13
lat. Dzieci, które są starsze lub młodsze mogą uczestniczyć w zajęciach po wydaniu
zgody przez Zarząd KS Psoty.

7. Przystąpienie Uczestnika do Ferajny PSOT odbywa się poprzez podpisanie deklaracji
klubowej przez rodziców lub prawnych opiekunów (Rodzice) Uczestnika.
8. Przystąpienie do Ferajny PSOT jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i
obowiązkiem stosowania się do niego przez Uczestnika oraz Rodziców.
9. Składki Uczestnika w zajęciach Ferajny PSOT ustalane są przez zarząd KS Psoty. Opłata
roczna jest podzielona na dwa semestry, a te na 5 rat miesięcznych, które są w
każdym miesiącu takie same. Opłata za miesiąc jest kwotą, uśrednioną ze wszystkich
miesięcy w danym sezonie. Rachunki mogą być wystawiane co miesiąc na prośbę
Rodzica (maksymalnie w kolejnym miesiącu). Klub nie wystawia faktur. Płatność
należy regulować przelewem na konto bankowe KS Psoty do 15 dnia każdego
miesiąca.
10. Brak uiszczenia składek w wyznaczonych terminach płatności skutkuje brakiem
dopuszczenia Uczestnika do zajęć do momentu uregulowania należności. Terminem
płatności jest zawsze 15ty dzień danego miesiąca, w którym uczestnik bierze udział w
zajęciach.
11. Brak udziału w jednostkach treningowych z powodu choroby lub innej przyczyny nie
jest podstawą do obniżenia lub zwolnienia z opłat za zajęcia w Ferajnie PSOT. W
przypadku zaplanowanej absencji na minimum połowie zajęć w danym miesiącu,
opłata wynosi 50% miesięcznej kwoty pod warunkiem poinformowania mailowego w
miesiącu kalendarzowym poprzedzającym nieobecność (kontakt@ferajnapsot.pl).
12. Ferajna PSOT może organizować obozy, pikniki i wydarzenia sportowe. Wszelkie
szczegóły w tym zakresie zostaną przekazane Uczestnikom i Rodzicom ze stosownym
wyprzedzeniem. Wydarzenia te są dodatkowo płatne. Każdy Rodzic jest zobowiązany
do wykupienia dla Uczestnika ubezpieczenia NNW, ubezpieczającego od następstw
zdarzeń związanych z uczestnictwem w Ferajny PSOT.
13. Wystąpienie z Ferajny PSOT odbywa się na piśmie z jednomiesięcznym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
Uiszczone opłaty podlegają zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu
liczonego od upływu okresu wypowiedzenia.
14. Naruszanie Regulaminu przez Uczestnika lub Rodziców lub zachowanie Uczestnika
lub Rodziców, które wpływa negatywnie na atmosferę i morale w Ferajny PSOT,
względnie zagraża bezpieczeństwu innych osób lub mienia, może być podstawą do
wydalenia Uczestnika z Ferajny PSOT, co jest równoznaczne z ustaniem umowy
między Rodzicami a KS Psoty. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd KS Psoty.
Zarząd KS Psoty może podjąć samodzielną uchwalę o wydaleniu Uczestnika z Ferajny
PSOT.

15. Wydalenie Uczestnika z Ferajny PSOT jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy
między Rodzicami a KS Psoty.
II.

ZAJĘCIA

1. Zajęcia piłkarskie w ramach Ferajna PSOT odbywają się na boiskach i salach
sportowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zajęcia piłkarskie prowadzone są przez osoby wyznaczone przez zarząd KS Psoty –
trenerów, trenerów mentalnych, lub psychologów sportu.
3. Lokalizacja, data oraz czas zajęć i ewentualnie innych zajęć jest przekazywany
Rodzicom. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Rodzice informowani są ze
stosownym wyprzedzeniem.
4. Zajęcia piłkarskie trwają od 40 do 90 minut.
5. Trenerzy mają obowiązek wykonywać swoją pracę należycie i zapewnić uczestnikom
jak najlepsze warunki do wykonywania ćwiczeń.
6. Przebywanie na sali sportowej lub boisku wymaga bezwzględnego stosowania się do
reguł ustalonych dla danego miejsca (np. konieczność założenia obuwia zmiennego).
Dotyczy to Uczestników, Rodziców, jak i Gości.
7. Rodzice mogą obserwować uczestników i trenerów w trakcie zajęć (z wyłączeniem
zajęć z koncentracji oraz na obiektach gdzie nie ma trybun), lecz nie mogą udzielać
rad, ani wytycznych.
8. Niestosowne zachowanie Rodzica lub Uczestnika w trakcie zajęć lub meczu, w
tym zachowanie niesportowe, postępowanie niezgodne z Regulaminem lub
postępowanie wbrew wskazówkom, bądź zaleceniom Zarządu KS Psoty lub trenera
może być powodem wstrzymania udziału Uczestnika w danym treningu.
Powtarzające się naruszenia w tym zakresie są podstawą do wydalenia Uczestnika z
Ferajny PSOT.
9. Z powodów losowych Ferajna PSOT zastrzega sobie możliwość odwołania lub
zmiany terminu zajęć, o czym Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani.
10. Uczestnicy trenują w grupach liczących nie więcej niż 25 Uczestników (z wyjątkiem
Uczestników na okresie próbnym).
11. Podczas zajęć na sali sportowej wstęp do sali jest możliwy tylko w obecności
trenera. Ewentualne wyjście z sali podczas zajęć należy uprzednio zgłosić trenerowi.
12. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu i urządzeń bez zgody trenera.

13. Uczestnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw Ferajny PSOT, przez co
w szczególności rozumiane jest sportowe zachowanie podczas zawodów,
zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec
sędziów, trenerów, rodziców i kolegów ze swojej grupy.
14. Obowiązkiem Uczestnika lub Jego Rodzica jest informowanie trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia, innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie
ćwiczeń i innych kwestiach mogących ułatwić trenerowi prace z zawodnikiem. Klub
Sportowy Psoty nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie, lub nie poinformowanie o
stanie zdrowia, uniemożliwiającym uprawiania sportu, bądź konkretnych ćwiczeń.
15. Każdy Uczestnik lub Jego Rodzic ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania
ćwiczeń wskazanych przez trenera odmówić ich wykonania, uznając je za
niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.
16. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe
u Uczestnika w wyniku naruszeniu zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w
wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami
sportowymi.

III. RODZICE
1. Rodzice uczestników zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się
do poleceń i wskazówek trenerów i Zarządu .
2. W ramach sprawowania nad Uczestnikami opieki i realizacji władzy rodzicielskiej
Rodzice biorą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez ich dzieci.
Rodzice obowiązani są ponadto do zapewnienia wychowawczego wpływu na
Uczestnika, celem krzewienia w nim właściwej postawy sportowej oraz
funkcjonowania w grupie.
3. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do skrupulatnego i zgodnego z prawdą
wypełnienia deklaracji Ferajny PSOT, wraz z informacją o ewentualnych
zdrowotnych i innych ważnych przeciwwskazaniach uczestnika do udziału w
zajęciach.
4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika ponoszą rodzice na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na umieszczenie reklam
sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych strojach meczowych.

III.

UCZESTNICY.

1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningów/zajęć przez Uczestnika, Rodzic zobowiązany
jest dostarczyć orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki nożnej. Sposób i
zakres badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i
młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez Uczestników pomiędzy 21. a 23.
rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500).
2. Brak orzeczenia lekarskiego skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w
zajęciach/zajęciach. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, Ferajna
PSOT może polecić Rodzicom ponowne badanie stanu zdrowia Uczestnika. Do czasu
dostarczenia niezbędnego orzeczenia lekarza, Uczestnik nie może uczestniczyć w
zajęciach. Zalecamy lekarza specjalistę medycyny sportowej.
3. Uczestnicy są zobowiązani do regularnego uczestnictwa w zajęciach piłkarskich,
których organizatorem lub uczestnikiem jest Ferajna PSOT. Każda nieobecność
powinna zostać usprawiedliwiona u trenera.
4. Podczas zajęć na sali sportowej wstęp do sali jest możliwy tylko w obecności trenera.
Ewentualne wyjście z sali podczas zajęć należy uprzednio zgłosić trenerowi.
5. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu i urządzeń bez zgody trenera.
6. Uczestnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw Ferajny PSOT, przez co
w szczególności rozumiane jest sportowe i kulturalne zachowanie podczas zajęć,
zachowanie porządku na obiektach używanych przez Ferajnę PSOT. Powtarzające się
naruszenia w tym zakresie mogą być podstawą do wydalenia z Ferajny PSOT.
V. POSTANOWENIA KOŃCOWE
1. Ferajna PSOT jest otwarta na współpracę z Rodzicami i Uczestnikami. Propozycje oraz
uwagi co do działalności projektu, w tym i treści Regulaminu, należy zgłaszać do
zarządu.
2. Podpisując deklarację klubową Rodzice oraz Uczestnicy podają adresy poczty
elektronicznej, z pomocą której będą informowani o najważniejszych sprawach
związanych z działalnością Ferajny PSOT. Rodzice i uczestnicy zobowiązani są do
aktualizacji adresu w razie jego zmiany.
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_____________________
Podpis prawnego opiekuna

