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I. Miejsce i czas zajęć  
1. Organizatorem zajęć jest STS Sokół Smolec 
2. Zajęcia w okresie wiosenno-jesiennym odbywają się na obiekcie klubowym Sokół Smolec 
przy ulicy Kościelnej. W okresie zimowym (listopad-marzec) korzystamy z obiektów 
sportowych  ZSP w Smolcu (boisko tartanowe, sala gimnastyczna) oraz z Sali gimnastycznej w 
Gimnazjum w Jaszkotlu. 
3. Terminy zajęć ustalane są odrębnie dla każdej grupy przed rozpoczynającym się sezonem 
(sierpień) 
4. Współzawodnictwo odbywa się w formie rozgrywek turniejowych oraz rozgrywek 
klasyfikowanych przez DolZPN. 

 

II.  Prawa i obowiązki Trenera Sokół Smolec 
  

Trenerzy Sokoła zobowiązani są do:  
 
1. Zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników zajęć sportowych.  
2. Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w czasie trwania zajęć oraz merytorycznej 
opieki trenerskiej.  
3. Zapewnienia uczestnikom przyborów i przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 
sportowych. 

Prawa Trenera: 
 1.Trener ma prawo odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia w przypadku:  
– niedostarczenia przez Rodzica/Opiekuna obowiązkowego oświadczenia o braku 
przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych. 
– niedostarczenia przez Rodzica/Opiekuna obowiązkowego kwestionariusza  
osobowego młodego sportowca,  
– niedostarczenia podpisanego przez Rodzica/Opiekuna Regulaminu Sokoła 
– niedostarczenia przez Ucznia/Rodzica/Opiekuna aktualnych wyników badań lekarskich,  
– nieposiadania odpowiedniego ubioru sportowego dostosowanego do aktualnych 
warunków pogodowych,  
– braku opłat za uczestnictwo w zajęciach.  
2. Trener ma prawo (w wyjątkowych sytuacjach) odwołać zajęcia zawiadamiając 
odpowiednio wcześniej Rodziców/Opiekunów drogą telefoniczną lub mailową.  
3. Trener ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć w przypadku niewłaściwego i 
niesportowego zachowania lub braku współpracy z Rodzicami/Opiekunami.  
4. Trener ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć w przypadku nieprzestrzegania zasad bhp.  

 

III. Obowiązki Rodziców/Opiekunów  
1. Rodzice/Opiekunowie odpowiadają za swoje dzieci przed treningiem i po zakończeniu 
treningu.  
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są dostarczać dziecko 15 min. przed treningiem. 
Spóźnienie – opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.  
3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia aktualnych wyników badań dziecka 
(badania są ważne przez okres 6 miesięcy i są obowiązkowe dla każdego ucznia-sportowca 
zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25.06.2010 i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 



14.04.2011 w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i 
młodzież do  ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem 
życia).  

Procedura uzyskania wyników badań:  
– należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie do Poradni 
Medycyny Sportowej,  
– badania można wykonać w dowolnej przychodni sportowo-lekarskiej, m.in.: 
Międzywojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej (teren Stadionu Olimpijskiego, al. I.J. 
Paderewskiego 35, tel. (71) 347 33 00 lub (71) 348 37 34) lub innych placówkach medycznych 
posiadających uprawnienia do potwierdzania zdolności do uprawiania sportu.  
 

4. Zobowiązuje się Rodzica/Opiekuna do dostarczenia trenerowi, kwestionariusza 
osobowego dziecka oraz oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach 
sportowych.  
5. Zobowiązuje się Rodzica/Opiekuna do wyposażenia dziecka w odpowiedni, klubowy sprzęt 
treningowy i meczowy (Akademia umożliwi zakup sprzętu sportowego po konkurencyjnych 
cenach rynkowych).  
6. Podczas treningu, rozgrywania meczów jedyną osobą upoważnioną i kompetentną do 
udzielania wskazówek dziecku jest trener. W związku z powyższym uprasza się 
Rodziców/Opiekunów o nie ingerowanie w realizowanie zajęcia sportowe (m.in. 
przestrzeganie kultury języka podczas motywowania dziecka w trakcie zawodów, 
utrzymywanie odpowiedniej odległości od miejsca realizacji zajęć).  
7. Podczas zajęć obowiązuje oficjalna forma komunikacji między zawodnikiem a trenerem 
oraz między Rodzicem/Opiekunem a trenerem (zwyczajowo jest to przyjęte jako „Panie 
trenerze”).  
8. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji Rodzica/Opiekuna z trenerem w zakresie 
oceny rozwoju młodego-sportowca.  
9. W przypadku nieobecności dziecka na treningu należy niezwłocznie powiadomić trenera, 
natomiast o rezygnacji z zajęć należy poinformować trenera w terminie do 14 dni, przed 
rozpoczęciem nowego miesiąca zajęć.  

 

IV Kodeks młodego sportowca  
 

1. Obserwuj i ucz się zasad gry.  
2. Szanuj przeciwnika – jest Twoim konkurentem (z kim byś grał w piłkę, gdyby go nie było).  
3. Pamiętaj o podstawowych zasadach grzeczności i uprzejmości.  
4. Pomóż swojemu koledze gdy jest w potrzebie, bez względu na to, czy jest w Twojej czy 
przeciwnej drużynie.  
5. Nie używaj wulgaryzmów – świadczą o Twojej niskiej kulturze osobistej.  
6. Pokonaj przeciwnika umiejętnościami, a nie zachowaniem agresywnym.  
7. Unikaj zachowań agresywnych kierowanych do partnerów, konkurentów, sędziów i 
widzów.  
8. Przestrzegaj reguł gry i respektuj decyzje sędziego, natychmiast reaguj na gwizdek 
sędziego.  
9. Nigdy nie bierz odwetu, nie odgrywaj się na przeciwniku.  
 



10. Zwycięstwo przyjmuj w sposób skromny, a porażkę godnie (wygrywaj bez pychy, 
przegrywaj bez urazy).  
11. Jako uczestnik gry kontroluj swoje własne emocje pozytywne i negatywne.  
12. Akceptuj nowych członków drużyny, zachęć go do uczestnictwa w grze.  
13. Dokonuj godnie i z szacunkiem (będąc uczestnikiem gry lub kibicem) rytuału powitania i 
pożegnania (pozdrowienia gestem lub słowem).  

 

V. Prawa Młodego  sportowca 
Prawo do profesjonalnego kierownictwa ze strony dorosłych 

Prawo do grania jako dziecko, a nie jako dorosły 

Prawo do uczestnictwa na poziomie adekwatnym do stopnia dojrzałości i indywidualnych 

możliwości 

Prawo do uczestnictwa w bezpiecznym i zdrowym środowisku 

Prawo do właściwego przygotowania do uprawiania sportu 

Prawo współudziału dziecka w podejmowaniu decyzji dotyczących uczestnictwa w sporcie 

Prawo do równych szans odnoszenia sukcesu 

Prawo do bycia traktowanym z godnością 

Prawo do czerpania radości ze sportu 

VI. Opłaty  
1. Wpłaty za udział w zajęciach należy przelać na konto klubu w tytule wpisując: Opłata za 
miesiąc……, imię i nazwisko zawodnika.   
Opłaty ponoszone są na podstawie umowy, którą Rodzice/Opiekunowie zawierają z STS 
Sokół Smolec przed rozpoczęciem zajęć w klubie 
2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty w wysokości 80 zł 
10-tego dnia bieżącego miesiąca. (Klub zastrzega sobie prawo do zmian opłat) 

3. W ramach opłaty zawarte jest ubezpieczenie NNW zawierane zawsze w pierwszym 
kwartale roku kalendarzowego  
4. Konto do wpłat składek członkowskich: 12 1020 5226 0000 6102 0568 9833 (PKO BP) 
 

VII. Deklaracja uczestnictwa 
 
Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo mojego dziecka do zajęć i zawodów 
sportowych w STS Sokół Smolec 
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w bazie danych w STS 
Sokół Smolec  
Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych. 
Do takich materiałów nie roszczę sobie żadnych praw. Podając adres mailowy wyrażam 
zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności w STS Sokół Smolec 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach naukowych prowadzonych przez 
Trenerów w STS Sokół Smolec 
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Trenerów w STS Sokół Smolec  
……………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………  

(data / imię i nazwisko dziecka) (podpis Rodzica / Opiekuna) 
 
 
 



 
 
 

 
VIII.  Kwestionariusz Osobowy Młodego Sportowca 
 
 
 
1. Imię i nazwisko dziecka: 
............................................................................................................................. ................ 
 
2. PESEL dziecka 
............................................................................................................................. ................ 
 
3. Imiona rodziców: 
.............................................................................................................................................  
 
4. Data i miejsce urodzenia: 
............................................................................................................................. ................ 
 
5. Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość): 
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................  
 
6. Telefon komórkowy: 
............................................................................................................................. ................ 
 
7. Adres email: 
.......................................................................................................................................... ... 
 
8.Nazwa i adres szkoły, klasa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Poprzednia przynależność klubowa (poprzednie kluby): 
............................................................................................................................. ................  
 
10. Choroby i inne przeciwwskazania dziecka do uczestnictwa w treningach: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Opinia rodzica na temat zachowania dziecka 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 



 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  LUB  OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA SPORTU 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………….................................... 

      /imię i nazwisko/ 

Zamieszkały (a) …………………………………………………………………………………....................................... 

Legitymującym się dowodem osobistym ………………………………………………………........................... 

- oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  mojego   dziecka: 

 …………………………………………………………………………………………………............................................... 

       /imię i nazwisko dziecka/ 

 w zajęciach treningowych Sokół Smolec oraz na  udział w  zawodach i innych imprezach 

sportowych organizowanych przez Sokół Smolec 

- oświadczam, że mój syn/córka ………………………………………………………………............................... 

nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu zarówno w stopniu 

rekreacyjnym jak i wyczynowo – sportowym. 

- oświadczam również, że zdaję sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uprawianiem sportu 

oraz, że dziecko uczestniczy w zajęciach treningowych na odpowiedzialność Trenera tylko w 

przypadku pełnej dokumentacji (np. aktualne badania sportowe) 

- oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na 

miejsce zajęć treningowych lub zawodów oraz bezpieczny powrót do domu po tych 

zajęciach. 

 

 

       ...........…………………………………………………… 

         /data i podpis/ 


