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LKS Czarni Kraczkowa 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LKS CZARNI KRACZOWA 

1. Dostarczamy dziecko minimum 10 minut przed treningiem. W chwili rozpoczęcia zajęć 

dziecko powinno być już przebrane w strój sportowy i gotowe do treningu. 

2. W zależności od warunków atmosferycznych rodzice dbają o odpowiedni ubiór dziecka oraz 

odpowiednie obuwie w zależności czy trening odbywa się na hali czy boisku.  

3. Wszelkie nieobecności na treningach spowodowane chorobą czy innymi wypadkami losowymi 

zgłaszamy wcześniej do trenera. 

4. Ponieważ koncentracja dzieci w tym wieku jest bardzo słaba dziecko powinno się skupić 

wyłącznie na trenerze i wykonywanej czynności treningowej. W czasie treningów oraz 

meczów obowiązuje zakaz kontaktowania się rodziców z dzieckiem, a przede wszystkim 

zakaz udzielania dziecku wskazówek. To trener decyduje co dziecko wykonuje w danym 

momencie i on przekazuje dziecku uwagi, spostrzeżenia oraz rady.  

5. Rodzice są odpowiedzialni dopilnować by dziecko miało ważną kartę badań lekarskich. 

Badania należy wykonywać raz w roku u lekarza rodzinnego.  

6. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 30 zł. 

7. Opłatę członkowską należy uiszczać na pierwszych zajęciach treningowych w danym miesiącu 

z góry.  

8. Opłata członkowska jest stała i nie zależy od ilości obecności dziecka na treningu w danym 

miesiącu.  

9. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej istnieje możliwość uzyskania zniżki, sprawy takie 

ustalamy indywidualnie. 

10. W przypadku złamania regulaminu klub może zastosować upomnienie, czasowe odsunięcie 

od treningu, a w skrajnych przypadkach usunięcie zawodnika z klubu.  

11. Nadrzędnym celem LKS Czarni Kraczkowa jest umożliwienie dzieciom rozwijanie swoich 

zainteresowań, poprzez spędzania czasu wolnego na zajęciach mających wpływ na poprawę 

ich kondycji fizycznej. Pamiętajmy, że powodem dla którego dzieci grają w piłkę jest dobra 

zabawa. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z rodziców chce by jego dziecko osiągało jak 

najlepsze wyniki, lecz nadmierna presja na dziecko ze strony rodziców powoduje 

zniechęcenie dzieci do treningów. Trening czy mecz ma sprawiać dziecku przyjemność, 

niedopuszczalne jest więc przekładanie własnych ambicji na dziecko. Zatem każdy z rodziców 

powinien dawać swojemu dziecku odpowiedni przykład aby poprzez swoje zachowanie 

zapewnić prawidłowy rozwój sportowy swojego dziecka.  

 

Niniejszym akceptuję powyższy regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

…………………………………………………………… 

                     podpis rodzica 

 


