
  

REGULAMIN FUNDACJI BIG POINT 

(sekcja piłkarska ) 

 

 

§1 ZASADY OGÓLNE 

1. Zawodnikiem „FUNDACJI Big Point” może zostać dziecko, które ukończyło 4 lata  

i starsze, posiadające aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

uprawiania danego sportu.  

2. Sezon treningowy trwa od września do czerwca. 

3. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć 

pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć 

ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 

4. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej 

FUNDACJI Big Point. 

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

niniejszego regulaminu. 

6. Zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant FUNDACJI 

zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach. Nieobecność zawodnika należy zgłosić 

niezwłocznie, min. dzień wcześniej - brak takiej informacji traktowane będzie jako 

lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte 

konsekwencje dyscyplinarne. 

7. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy 

należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 

8. Zawodnicy FUNDACJI mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania 

alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek. 

9. Zawodnik biorący udział w treningach, zawodach i turniejach (w przypadku nieletniego 

w jego imieniu Rodzic/Opiekun prawny) wyraża zgodę na zamieszczanie swojego 

wizerunku na stronie internetowej FUNDACJI oraz we wszelkich publikacjach  

i materiałach związanych z propagowaniem działalności i osiągnięć FUNDCJI. 

 



  

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA „FUNDACJI BIG POINT” 

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania 

lekarskie oraz zgodę Rodziców/Opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub 

koordynatorowi FUNDACJI. 

2. Zawodnik „FUNDACJI Big Point ” zobowiązuje się: 

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

codziennym, 

b) trenować w stroju treningowym z emblematami FUNDACJI Big Point, a w oficjalnych 

meczach, turniejach tylko i wyłącznie w strojach oficjalnych FUNDACJI, 

c) na trening przynosić obuwie piłkarskie typu korki, turfy bądź halówki w zależności od 

tego na jakiej nawierzchni odbywa się trening, 

d) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania       

sprzętu sportowego, 

e) sprzęt, który zawodnik otrzymuje do treningu, jest własnością FUNDACJI i musi być 

szanowany, a po zakończeniu gry zwrócony trenerowi, 

f) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, 

g) być sumiennym i zdyscyplinowanym, 

h) w trakcie treningów i meczów skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, nie rozpraszać 

czynnikami zewnętrznymi, nie rozmawiać z rodzicami, 

i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, 

j) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać niegazowaną wodę mineralną bądź 

naturalny napój izotoniczny  (woda  mineralna  z  miodem,  cytryną  i  szczyptą 

soli),  

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

 

Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność,  

a także zaangażowanie na treningach. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn  

w ciągu tygodnia opuści 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry 

meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej. 



  

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA „FUNDACJI 

BIG POINT” 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się nie 

kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. 

2. Podczas meczów i treningów Rodzice/Opiekunowie 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 i nie obrażać drużyny przeciwnej. 

4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia 

każdego miesiąca z góry. FUNDACJA nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności 

zawodnika na zajęciach.  

5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej 

nieobecności dziecka na treningu. 

6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku Rodzica/Opiekuna 

istnieje możliwość zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu 

wniesienia opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji koordynatora 

FUNDACJI. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach Rodzic lub Opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić FUNDACJĘ pisemnie minimum 1 miesiąc wcześniej. 

Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej, pocztą elektroniczną bądź listownie. 

8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno  

w obecności swoich dzieci, jak i innych Rodziców. Ze wszystkimi problemami  

i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora 

FUNDACJI Big Point. 

9. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek i imię FUNDACJI. 

 

Zasady FAIR PLAY których wymagamy od Rodziców naszych Zawodników: 

• Kiedy gram, nie krzycz na mnie w miejscu publicznym. 

• Szanuj mojego trenera- to jest dla mnie bardzo ważne. 

• Szanuj sędziego- On jest człowiekiem i też może popełniać błędy. 

• Wspieraj wszystkich moich kolegów tak jak wspierasz mnie. 

• Zachowaj spokój, kiedy widzisz jak gram, jeśli Ty będziesz nerwowy, ja będę również. 

• Po meczu pytaj mnie co mi się podobało - wiem kiedy grałem gorzej. 

• Pamiętaj - to tylko gra. 

• Zawsze daję z siebie wszystko. 

• Śmiej się i baw kiedy patrzysz jak gram. 



 

 

§4 OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA 

1. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych FUNDACJA może organizować obozy 

szkoleniowe/dochodzeniowe, w których uczestnictwo jest wskazane od kategorii ŻAK. 

2. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa FUNDACJA. 

3. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony  

z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu FUNDACJI opłata za udział nie 

jest zwracana, a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt. 

 

 

§5 PŁATNOŚCI 

1. Miesięczna składka członkowska dla zawodnika FUNDACJI BIG POINT wynosi 110 zł. 

2. W przypadku trenującego rodzeństwa opłata członkowska wynosi 100 zł od dziecka. 

3. Składka płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc w okresie od 

września do czerwca. 

4. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów warunki 

uczestnictwa w zajęciach będą ustalane indywidualnie przez Zarząd Fundacji. 

5. Opłatę członkowską uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca z góry. 

6. Zwłoka w zapłacie składki członkowskiej przekraczająca miesiąc może skutkować 

odsunięciem zawodnika od zajęć treningowych. O odsunięciu zawodnika decyduje Zarząd 

Fundacji. 

7. Zadatek wpłacony na obóz sportowy nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej 

zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie. 

 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. FUNDACJA BIG POINT zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem 

Rodziców/Opiekunów zawodników. 

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

podstawą do wydalenia z FUNDACJI. 

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

rozstrzygać trener drużyny w porozumieniu z koordynatorem FUNDACJI. 

 


