Regulamin uczestnictwa w zajęciach
dla dzieci i młodzieży
I.

Warunki zapisów

1. Opiekun dziecka zgłasza organizatorowi, chęć udziału swojego dziecka w zajęciach lekkoatletycznych.
2. Opiekun dziecka zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć. Zostaje zapoznany z obowiązującymi
regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach.
3. Opiekun otrzymuje do wypełnienia deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach. Swoim podpisem pod deklaracją
akceptuje niniejszy regulamin w całości.
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie do klubu zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia dziecka, poświadczającego brak przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportu nie później niż na
pierwsze zajęcia, w których dziecko bierze udział.
5. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą być wykorzystane w
materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora zajęć www.gbluxtorpeda.org, materiałach
promocyjnych oraz propagujących lekkoatletykę oraz Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka.
Uprzedza się o tym opiekunów ustawowych i zakłada, że wyrażają oni zgodę na publikację wizerunku swojego
dziecka o ile opiekunowie dziecka nie zrobią stosownego zastrzeżenia w formie pisemnej.
6. Obowiązkiem opiekuna oraz uczestnika treningów jest uczestnictwo w spotkaniach z ekspertami (3 spotkania w
czasie trwania projektu)
7. W projekcie mogą brać udział dzieci, które mają ukończone 9 lat.

II.

Opłaty za treningi

8. Treningi odbywają się do końca listopada 2014 roku a ich organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa Biegowa
Luxtorpeda Czerwionka.
9. Udział dziecka w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Poznajemy Królową
Sportu” sfinansowanego w ramach VIII edycji konkursu „Działaj Lokalnie” ze środków Polsko- Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Lokalnego Ramża.
10. Organizator nie zapewnia: ubezpieczenia NNW, strojów na zajęcia, transportu na zajęcia.
11. Organizator zapewnia: opiekę uprawnionego instruktora, napoje na treningach, przejazd na zawody, pamiątkowe
koszulki dla najaktywniejszych uczestników.

III. Zasady i zachowanie na treningu.
12.
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Uczestnik treningu powinien posiadać odpowiedni strój treningowy. Strój zapewniają opiekunowie.
Opiekun powinien zadbać o higienę dziecka przed treningiem.
Przed każdym treningiem sprawdzana jest lista obecności uczestników.
Przewidywany czas zajęć- 60 minut. Treningi mogą ulec wydłużeniu w zależności od decyzji trenera.
Dzieci powinny przychodzić na zajęcia odpowiednio wcześniej - minimum 10 min.
Rodzic zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego o spóźnieniu dziecka.
Zachowanie dzieci podlega ocenie instruktorów. Na ocenę zachowania składa się:
Posłuszeństwo przy wykonywaniu poleceń instruktorów.
Chęć uczestniczenia w treningu.
Chęć do nauki lekkoatletyki.
Ogólne zachowanie dziecka na treningu w stosunku do trenerów oraz innych dzieci.

W przypadku stwierdzenia przez prowadzących zajęcia, uporczywej niesubordynacji zachowanie będzie odnotowane.
Dopuszczalne są trzy ostrzeżenia na zajęciach.
I tak w przypadku:
 Pierwszego ostrzeżenia - wpis do dziennika - rozmowa trenera z dzieckiem po zajęciach.
 Drugiego ostrzeżenia - wpis do dziennika - opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 Trzeciego ostrzeżenia - wpis do dziennika - dziecko zostaje zawieszone w treningach na okres kolejnych treningów
według decyzji prowadzącego. Opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie o zawieszeniu dziecka w
zajęciach.
19. Jeśli po powrocie z zawieszenia dziecka i powtórzeniu się w/w sytuacji, organizatorzy mogą podjąć decyzję o
skreśleniu dziecka z listy uczestników zajęć.

IV. Wyjazd na zawody
20. W ramach projektu planowany jest wyjazd na zawody. Wyjazd odbędzie się w listopadzie.
21. Na zawody pojadą najbardziej aktywne osoby na treningach.
22. Uczestnicy zawodów wystartują w specjalnie przygotowanych koszulkach.

V. Postanowienia końcowe

23. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie klubu www.gbluxtorpeda.org
24. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

