REGULAMIN KLUBU LZS KOMETA KRYNICZNO
1.

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest:
 wypełnienie deklaracji członkowskiej
 wykonanie badań lekarskich dla zawodników uprawiających Piłkę Nożną.

2.

Przywileje zawodnika:
 zawodnik będący członkiem klubu ma prawo do uczestnictwa we wszystkich
treningach (zarówno na terenie klubu jak i na wynajmowanych powierzchniach,
salach),
 zawodnik może w pełni korzystać ze sprzętu będącego własnością klubu w celach
treningowych wyznaczonych przez trenera,
 ma prawo korzystać z szatni, łazienki (ciepłej wody),
 uczestniczyć w meczach ligowych jako zawodnik podstawowy, rezerwowy lub kibic
(w zależności od powołania na mecz przez trenera),
 zawodnicy biorący udział w meczach wyposażenie będą w stroje klubowe. Po
zakończeniu meczu stroje zostają do uprania w klubowej szatni.

3.

Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
 godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu jak i w życiu
codziennym,
 na treningi przychodzić 10 minut przed rozpoczęciem,
 na mecze przybywać godzinę wcześniej,
 trenować w stroju sportowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze
na kości goleni,
 przed, w trakcie jak i po treningu pomagać trenerowi z rozstawieniem i
poskładaniem sprzętu sportowego,
 wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 dbać o powierzony sprzęt i mienie Klubu,
 być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

4.

Przygotowanie boiska do meczu.
Zgodnie z grafikiem przygotowania boiska (zwykle raz na rundę), każdy zawodnik
zobowiązany jest przygotować teren boiska do rozegrania meczu, w którym nasz klub
występuje w roli gospodarza. W szczególności do obowiązków należy:
 przybycie na boisko 30 min przed zbiórką (czyli 1,5 h przed meczem),
 wysypanie linii,
 zawieszenie siatek,
 ustawienie chorągiewek.
Po zakończonym meczu należy:
 ściągnąć siatki, zebrać chorągiewki,




zebrać śmieci z boiska i terenów przyległych (opróżnić kosze),
posprzątać szatnię i łazienkę.

Wszelkie roszady, zmiany w harmonogramie przygotowania należy ustalać indywidualnie
między sobą. Odpowiedzialność za nieprzygotowanie ponosi cały zespół wyznaczony do
tej czynności w danym dniu (szczególne przypadki będą karane indywidualnie).
5.

Obowiązki związane ze stroną internetową Klubu:
 każdy zawodnik zobowiązany jest do założenia sobie konta na stronie
http://kometa.kryniczno.pl i poinformowanie o loginie władze klubu,
 po ustaleniu uprawnień na stronie przez administratora zawodnik powinien
uzupełnić swoje dane podstawowe w sekcji „Moje konto”,
 w tym samym miejscu określić należy deklarację gry w danym sezonie,
 podczas ligi w Moim koncie należy również ustawiać deklarację obecności na
meczach (najpóźniej 2 dni przed meczem),
 zapisać się do newslettera bądź na bieżąco śledzić wydarzenia w aktualnościach.

6.

Odpowiedzialność Zawodników.
 Zawodnicy wpisani w protokół meczowy są odpowiedzialni za zwrot pobranego
sprzętu będącego własnością Klubu (koszulka, spodenki, getry). W razie kiedy sprzęt
nie zostanie oddany do 7 dni po jego pobraniu koszt zakupy nowego sprzętu ponosi
Zawodnik, który pobrał sprzęt (weryfikacja na podstawie protokołu meczowego).
 Zawodnicy odpowiedzialni za przygotowanie boiska na dany mecz odpowiadają za
całkowity zwrot wszystkich piłek oraz sprzętu użytego podczas rozgrzewki. W
przypadku zgubienia piłek/sprzętu koszt ponoszą Zawodnicy odpowiedzialni za
przygotowanie boiska.
 Zawodnicy nie biorący czynnego udziału w meczu (rezerwowi) są odpowiedzialni za
pomoc w szukaniu piłek w czasie trwania zawodów.
 Wszyscy Zawodnicy biorący udział w meczach wyjazdowych są odpowiedzialni za
sprzęt pobrany z szatni. W przypadku zgubienia piłek/sprzętu koszt ponoszą wszyscy
Zawodnicy wpisani do protokołu meczowego.
 Każdy Zawodnik podczas treningu jest odpowiedzialny na piłkę którą pobrał z szatni
oraz resztę sprzętu treningowego. W razie zgubienia piłki Zawodnik zobowiązany jest
do jej odkupienia w terminie 30 dni.
 Klub zastrzega sobie prawo do pobierania składek pieniężnych na rzecz Klubu po
wcześniejszym uzgodnieniu/przegłosowaniu decyzji min 1/3 głosów, w głosowaniu
musi wziąć udział min 12 osób.

7.

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

8.

Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz statucie będą rozwiązywane przez Zarząd Klubu.

9.

Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. O wszystkich zmianach Klub
będzie informował na stronie internetowej.

