
REGULAMIN I DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

LKS „SPARTA” LUBLINIEC 
 

 

 
 

 

 

§1 

Zasady ogólne 
 

1. Zawodnikiem LKS „Sparta” Lubliniec (zwany dalej Klubem)może zostać dziecko, 

które ukończyło 4 lata i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają 

charakter zajęć pozalekcyjnychi odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć 

ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 

 

2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po zapoznaniu się, akceptacji i podpisaniu regulaminu 

LKS „Sparta” Lubliniec przez siebie i rodzica/opiekuna.  

 

3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

 

4. Mecze mistrzowskie, turnieje itp. powinny być traktowane jako nagroda dla zawodnika. O liście 

zawodników powołanych na dane zawody decyduje tylko i wyłącznie trener grupy.  

 

5. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje 

się być obecnym na w/wzawodach.Nieobecnośćzawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera 

traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte 

konsekwencje dyscyplinarne. 

 

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać 

trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 

 

7. Zawodnicy klubu mają bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz wszystkich innych środków odurzających. 
 



8. Zawodnicy klubu mają bezwzględny zakaz używania urządzeń multimedialnych (telefon, tablet itp.) 

podczas zajęć.  
 

 

 

 

 

§2 

Prawa i obowiązki zawodnika LKS „Sparta” Lubliniec 
 

1. W zajęciach treningowychmogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie 

i komplet dokumentów klubowych wypełnionych przez rodziców/opiekunów. Wszystkie te dokumenty 

należy dostarczyćdo biuraLKS „Sparta” Lubliniec.  

 

2. Zawodnik LKS „Sparta” Lublinieczobowiązuje się:  

 

a) starannie dbać o obowiązki szkolne, ponieważ słabe wyniki w nauce oraz złe zachowanie w szkole 

skutkować będą zawieszeniem w obowiązkach zawodnika aż do odwołania, 

 

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

odznaczać się wysoką kulturą osobistą, nie używać wulgaryzmów ani żadnych obraźliwych określeń 

oraz szanować rodziców, trenerów, pracowników klubu, kolegów i wszystkie inne osoby,  
 

 

c) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na 

kości goleni, na trening przynosić korki oraz buty halowe, 
 

d) pomagać trenerowi m.in. poprzez rozstawienie i złożenie sprzętu sportowego oraz wykonywanie 

innych czynności adekwatnie do potrzeb wynikających z przyjętego planu i przebiegu treningu, 
 

e) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,  
 

f) być sumiennym i zdyscyplinowanym, 
 

g) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, 
 

h) wszelkie dolegliwości zdrowotne mające miejsce przed jak i podczas zajęć bezzwłocznie zgłaszać 

trenerowi 
 

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

kontaktować się z rodzicami/opiekunami wzakresie jakichkolwiek wskazówek dotyczących 

sposobu/poprawy prowadzonej gry 
 

j) każda potrzeba opuszczenia płyty boiska powinna być zgłoszona i omówiona z trenerem 

prowadzącym zajęcia, 
 

k) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,  
 

l) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością LKS „Sparta” Lubliniec i musi być szanowany; 

po zakończeniu gry zawodnika w klubie, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za 

który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu. 

 

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność a także 

zaangażowanie na treningach. 

 

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. 

 

5. Zawodnicy zobowiązani są stawić się w szatni punktualnie wraz z godziną ustaloną wcześniej przez 

trenera. Wszelkie spóźnienia i ewentualne ich konsekwencje rozpatrywać będzie trener drużyny.  

 



6. Zawodnik może otrzymać sprzęt klubowy po co najmniej 3-miesięcznym stażu w klubie. 

 

7. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w  

LKS „Sparta” Lubliniec.  Każda szkoda wyrządzona przez zawodnika lub utrata wiążę się z pokryciem 

kosztów tych strat przez rodzica/opiekuna. 

 

8. Sprzęt klubowy, który został powierzony zawodnikowi, a z różnych przyczyn nie będzie już 

użytkowany należy zwrócić trenerowi zespołu. 

 

 

 

§3 

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika  

LKS „Sparta” Lubliniec 

 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się 

z dziećmi w kwestii sposobu/poprawy prowadzonej gry. Kontakt ograniczyć do minimum, tzn. sytuacji 

wynikających z ich podstawowych potrzeb lub zaistniałej nagle sytuacji w trakcie prowadzonych 

rozgrywek.  Dodatkowe, zbędne kontakty wpływają na dekoncentrację dzieci. 

 

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 oraz trenera i nie obrażać drużyny przeciwnej. 

 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego 

miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój klubu a nie zapłatą za zajęcia. Klub nie zwraca 

pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdyzawodnik jest chory 

lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa 

niż 3 tygodnie i zostanie zgłoszona  z odpowiednim wyprzedzeniem do klubu drogą mailową to rodzic 

może zostać zwolniony z opłaty składki.  

 

5. Absencje dzieci na treningach wynikające z innych powodów niż wymienione w pkt 4, w tym związane 

z okresem ferii, wakacji nie wpływają na zniesienie czy obniżenie opłat z tytułu należnych składek 

 

6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkachwynikających z zaistnienia trudnej sytuacji osobistej na 

podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość zmniejszenia wysokości składki lub 

przesunięcia terminu wniesienia opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji 

Pełnomocnika Zarządu ds. młodzieży. 

 

7. W sytuacji braku opłaty z tytułu należnej składki za okres do 3 miesięcy, następujących kolejno po 

sobie, bez wcześniejszego poinformowania o możliwości zaistnienia takiego zdarzenia w związku z 

sytuacją, a o której mowa w pkt. 6,  skutkować będzie odsunięciem od treningów, turniejów, rozgrywek 

i innych przedsięwzięć organizowanych przez Klub o czym powiadomieni będą rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka 

 

8. W przypadku gdy w ramy Klubu wchodzi rodzeństwo istnieje możliwość obniżenia składki 

członkowskiej. W zaistniałej sytuacji rodzice/opiekunowie zgłaszają się do trenera danej grupy lub do 

Przedstawiciela Zarządu ds. młodzieży. 

 

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej 
nieobecności dziecka na treningu. 

 



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

poinformowania trenera grupy oraz wypełnienia i dostarczenia do klubu osobiście lub drogą 

elektroniczną rezygnacji z udziału w zajęciach dostępnej na stronie klubu, najpóźniej do 25–go dnia 

poprzedzającego następny miesiąc. Wraz z rezygnacją należy zdać cały sprzęt otrzymany od klubu. 

 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności 

swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się 

indywidualnie do trenera prowadzącego lub Pełnomocnika Zarządu ds. młodzieży.  

 

 

 

 

 

Konto bankowe LKS „Sparta” Lubliniec 
Wpłaty za treningi oraz obozy szkoleniowe prosimy dokonywać na numer konta: 

21 1050 1142 1000 0024 3222 5262 

Dane do wpłaty: 
LKS „Sparta” Lubliniec 

42-700 Lubliniec, ul. Edyty Stein 6 

Tytułem: 
Imię nazwisko, opłata za miesiąc (np. wrzesień), grupa w której trenuje dziecko (np. żak złoty) 

 

 

§4 

Rodzaje wyróżnień 
 
1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników LKS „Sparta” Lubliniecsą: 

 

a) pochwała, 
 

b) list gratulacyjny, 
 

c) dyplom uznania, 
 

d) nagroda rzeczowa, 
 

e) nagroda pieniężna. 

 

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jestPełnomocnik Zarządu ds. młodzieży na wniosek sztabu 

szkoleniowego LKS „Sparta” Lubliniec 

 

 

§5 

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania 
 

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika LKS „Sparta” Lubliniecsą: 
 

a) upomnienie, 
 

b) nagana, 
 

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów, 
 

d) dyskwalifikacja czasowa –do 6 miesięcy. 

 

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub 

rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika  
LKS„Sparta” Lubliniecaż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 



 

§6 

Postanowienia końcowe 
 

1. LKS „Sparta” Lublinieczastrzega sobie zmiany w regulaminie z wcześniejszym uprzedzeniem 

rodziców/opiekunów zawodników. 

 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do 

wydalenia z LKS „Sparta” Lubliniec. 

 

3. Klub zastrzega sobie możliwość ustalenia wysokości składki członkowskiej wraz z początkiem każdego 

nowego sezonu.  

 

4. Każdy transfer zawodnika LKS „Sparta” Lubliniec do innego klubu należy negocjować z Zarządem 

klubu oraz Przedstawicielem ds. Młodzieży. Klub może ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego lub 

sprzętowego za wyszkolenie zawodnika. 

 

5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać 

trener drużyny. 

 

6. Wszystkie obowiązkowe załączniki do regulaminu: 

 

a) Oświadczenie o danych osobowych 

b) Indywidualna Karta Informacyjna 

c) Komplet Zgód rodziców 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

…………………………………. 

Podpis zawodnika/zawodniczki 

 

………………………………………. 

 


