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REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ UKS WESTOVIA TARNÓW 
 

§ 1 – Zasady ogólne 
1. Organizatorem zajęć jest UKS Westovia. 

2. Celem zajęć jest rozwijanie sportowych pasji uczestników ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Zajęcia odbywają 

się na obiektach sportowych na terenie miasta Tarnowa w wyznaczonych przez organizatora godzinach. 

3. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za 

doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 

4. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu szkółki UKS Westovia oraz 

obiektów, na których odbywają się zajęcia. 

5. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki Piłkarskiej na podstawie złożonej Deklaracji podpisanej przez rodzica (opiekuna 

prawnego) i zatwierdzonej przez trenera lub koordynatora. 

 

§ 2 – Prawa i obowiązki zawodnika „UKS Westovia Tarnów” 
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub oświadczenie 

rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi UKS Westovia. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się: 

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, 

b) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego, 

c) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, 

d) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, 

e) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, 

f) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną 

3. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub 

utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu. 

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę 

przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej. 

 

§ 3 – Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika UKS Westovia Tarnów 
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują  nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ 

wpływa to na ich dekoncentrację. 

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu 

sportowego, na którym odbywają się zawody. 

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie 

obrażać drużyny przeciwnej. 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10 -go dnia każdego miesiąca. 

5. Składka członkowska w wysokości 100 zł jest wkładem w rozwój klubu UKS Westovia Tarnów,  a nie zapłatą za zajęcia. W 

przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.  

6. W przypadku udziału rodzeństwa, wówczas składka wynosi 180 zł, a każdy następny członek + 80 zł. 

7. Podmiotem koordynującym działania jest Sport Activ, a składki członkowskie wpłacane są na konto PKO BP: 

43 1020 4955 0000 7702 0291 2178 w tytule podając: Imię i Nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc składki. 

8. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż trzy tygodnie, opłatę za zajęcia należy uzgodnić z koordynatorem lub trenerem. W 

uzasadnionych indywidualnych przypadkach istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić 

koordynatora lub trenera. 

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i 

innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub 

koordynatora. 

  

§ 4 – Postanowienia końcowe 
1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze 

szkółki piłkarskiej UKS Westovia. 

2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga trener drużyny w porozumieniu 

koordynatorem. 

3. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2022 roku.  

4. Szkółka Piłkarska UKS Westovia zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu . 

 

 

 


