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REGULAMIN
MKS ISKRA PSZCZYNA

1. Klub zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji zawodnika pod względem:
a) Poziomu sportowego
b) Wyników w nauce
c) Zachowania i ewentualnych problemów wychowawczych

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zawodnik może na stałe lub czasowo zostać przeniesiony do grupy o niższym
poziomie sportowym. W wyniku nagannego zachowania Zawodnika, Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
usunięcia Zawodnika z Miejskiego Klubu Sportowego „Iskra”

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.
4. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów

(roczników) w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.
5. Opiekunowie prawni uznają, że Trenerzy, Koordynatorzy a także Władze Klubu poświęcają czas i środki na kształcenie

młodych sportowców w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka.
6. Opiekunowie szanują decyzję Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych

działaniach.
7. Opiekunowie mają zaufanie do systemu szkolenia Klubu.
8. Wszyscy zawodnicy trenujący w Klubie muszą posiadać ważne badania lekarskie, raz na rok dziecko powinno odbyć

badania lekarskie oraz wykonać badania tj. Krew, mocz i EKG oraz dostarczyć je do klubu.
9. Opiekunowie prawni/Zawodnicy są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki

członkowskie są opłacane z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.
10. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Miejskim Klubie Sportowym “Iskra”, Opiekunowie zobowiązani są

poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny oraz przesłać formularz z rezygnacją drogą mailową do Klubu:
akademia@iskra.pszczyna.pl, bądź wypełnić pismo osobiście w biurze Klubu.

11. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia/filmy ich
uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalanego na zdjęciach/filmach w ramach
strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniem Miejskiego Klubu
Sportowego “Iskra”.

12. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko w wyniku nieprzestrzegania
obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

13. Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną
spoza boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Opiekunowie wspierają oraz
zachęcają do lepszej gry ale nie instruują.

14. Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną. Wyjątkiem są
osoby pełniące rolę kierownika drużyn.

15. Opiekun powinien pomóc dziecku przygotować się do treningu, następnie powinien egzekwować od dziecka samodzielne
przygotowanie się do treningu i wykonać tylko sprawdzenie czy dziecko przygotowało ubiór odpowiedni do miejsca
treningu.

16. W trakcie treningów i meczów Opiekunowie przebywają na trybunach. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika
drużyn.

17. Opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych
rodziców.

18. Opiekunowie/Zawodnicy mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach, meczach czy
zgrupowaniach.

19. Opiekunowie/Zawodnicy nie będą spożywać alkoholu ani palić papierosów podczas zajęć treningowych i meczów.
20. Opiekunowie oraz Zawodnicy akceptują, poprzez złożenie oświadczenia w postaci deklaracji członkowskiej, zasady

obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.
21. W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić/odmówić członkostwo w

Miejskim Klubie Sportowym “Iskra”.
22. Zawodnik, który w okresie 12 miesięcy (licząc od sierpnia do lipca) poprzedzających nowy sezon terminowo opłaci

wszystkie składki członkowskie, otrzyma z Klubu nieodpłatnie nowy komplet treningowy (koszulka treningowa, spodenki
treningowe) do końca września nowego sezonu. W przypadku problemów z dostarczeniem w podanym terminie klub
będzie informował o nowym terminie dostawy.

23. W skład opłaty wpisowej dokonywanej wraz z dołączeniem do MKS Iskra Pszczyna wchodzi wyposażenie zawodnika w
sprzęt treningowy tj. 2x komplety treningowe, polo wyjściowe, bluza treningowa.

24. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przewóz swojego dziecka prywatnymi samochodami, autokarami i pociągami na
zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności Klubu.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni go akceptuję wraz ze złożeniem
deklaracji członkowskiej. Złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.


