Regulamin Sekcji Piłki Nożnej
Miejskiego Towarzystwa Sportowego Piast Skawina
§1
Warunki uczestnictwa w Sekcji Piłki Nożnej
Zawodnikiem Sekcji Piłki Nożnej Stowarzyszenia MTS Piast Skawina zwanym dalej Zawodnikiem może
zostać każdy kto:
a) zadeklaruje uczestnictwo w Sekcji Piłki Nożnej MTS Piast wypełniając stosowną deklarację
uczestnictwa,
b) dostarczy zaświadczenie lekarskie uprawniające do uprawiania piłki nożnej przez Zawodnika,
c) zaakceptuje niniejszy Regulamin poprzez podpisanie niniejszego dokumentu (w imieniu Małoletnich do
lat 16 dokumenty dodatkowo podpisuje jego przedstawiciel ustawowy).
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§2
Prawa Zawodnika
Reprezentowanie MTS Piast Skawina na zasadach określonych przez Trenera drużyny.
Wypożyczanie na zasadach określonych przez Zarząd stroju i sprzętu sportowego.
Bezpłatny dojazd na mecze wyjazdowe drużyny w przypadku otrzymania powołania.
Bezpłatne ubezpieczenie NNW w czasie zajęć organizowanych przez MTS Piast.
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§3
Obowiązki Zawodnika
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
Przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
Godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
Regularne opłacanie składek sekcyjnych.
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§4
Organizacja zajęć
Zajęcia sportowe Sekcji Piłki Nożnej organizuje Trener drużyny i ma on głos decydujący w doborze
metod treningów, sposobów prowadzenia meczów, doboru taktyki oraz zawodników do
reprezentacyjnej drużyny.
Każdy Zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant MTS Piast Skawina
zobowiązuje być obecnym na w/w zawodach. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i zgody
Trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika.
Zawodnicy przejawiający zachowania agresywne (fizyczne i słowne) będą najpierw upominani przez
Trenerów, a następnie odsuwani od zajęć sportowych. Zawodnicy zachowujący się agresywnie w
sposób permanentny mogą zostać skreśleni z listy Zawodników Sekcji Piłki Nożnej Stowarzyszenia MTS
Piast Skawina.
W przypadku stawienia się Zawodnika na trening lub mecz pod wpływem alkoholu lub działania
jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku paleniu papierosów przez Zawodnika,
zostaje on zawieszony na okres 6 miesięcy.
W przypadku powtórzenia się sytuacji określonej w pkt 4, Zawodnik może zostać skreślony z listy
Zawodników Sekcji Piłki Nożnej Stowarzyszenia MTS Piast Skawina.

§5
Sprawy porządkowe
1. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, ligowe, pucharowe i turniejowe w Sekcji
Piłki Nożnej mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie
dzieci z w/w zajęć ponoszą ich przedstawiciele ustawowi.

2. Trener drużyny co najmniej raz w rundzie cyklu rozgrywek piłkarskich spotyka się z przedstawicielami
ustawowymi Zawodników Małoletnich, aby przedstawić plany i wyniki sportowe drużyny oraz
Zawodników.
3. W przypadku pogarszających się wyników w szkole Zawodnika uczącego się, powinien on zgłosić
Trenerowi swoją trudną sytuację.
4. Zawodnik chcący opuścić MTS Piast Skawina zobowiązany jest swoją decyzję przedstawić na piśmie
Trenerowi drużyny lub bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia.
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§6
Składki członkowskie Sekcji Piłki Nożnej
Składki członkowskie Sekcji Piłki Nożnej przeznaczane są między innymi na zakup sprzętu niezbędnego
do przeprowadzania treningów (piłki, pachołki, znaczniki i in.), stroje zawodników oraz transport
zawodników na ligowe mecze wyjazdowe.
Składka członkowska Sekcji Piłki Nożnej wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) za jeden miesiąc, przy
czym MTS Piast Skawina udziela wszystkim zawodnikom rabatów w wysokości:
a. 50% kwoty składki – członkom sekcji piłki nożnej
b. 40% kwoty składki – członkom Akademii Przedszkolaka
Składka członkowska powinna być wpłacana na konto MTS Piast Skawina (BS w Skawinie nr 81 8600
0002 0000 0098 6870 0001) do 10 dnia każdego miesiąca, w którym Zawodnik jest członkiem Sekcji.
W przypadku zmian barw klubowych, przedstawiciel ustawowy Zawodnika zobowiązuje się do zwrotu
kwoty w wysokości udzielonego Zawodnikowi rabatu za cały okres członkostwa w Sekcji Piłki Nożnej. W
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego Zawodnika, MTS Piast
Skawina może od takiego postępowania odstąpić.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny Zawodnika na pisemny wniosek jego przedstawiciela
ustawowego, składka członkowska Sekcji Piłki Nożnej może ulec obniżeniu przez Zarząd MTS Piast
Skawina po konsultacji z: Trenerem, przedstawicielem Szkoły, do której Zawodnik uczęszcza oraz ew.
pracownikami właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania, ośrodków pomocy społecznej.

§7
Sprzęt
1. Sprzęt zostaje wypożyczony Zawodnikowi na okres, w którym jest członkiem Sekcji Piłki Nożnej.
2. Zawodnik Sekcji Piłki Nożnej zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt, a w przypadku jego
celowego zniszczenia lub zawinionej utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego
sprzętu.
§8
Końcowe postanowienie
We wszelkich sprawach spornych Zarząd MTS Piast Skawina zastrzega dla siebie ostateczne rozstrzygnięcie.
--------------------------------------------------------------------------------Zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu i wykonywania poleceń Trenera.
Skawina, dnia ……-……-…………

..........................................................

……………..………………………………………

czytelny podpis Zawodnika

podpis Przedstawiciela Ustawowego

