REGULAMIN SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ KLUBU R.K.S. OKĘCIE

Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie jednolitych zasad obowiązujących w
Klubie.
Każdy Członek Klubu, Trener, Zawodnik, Rodzic względnie Opiekun Ustawowy jest
zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.
1. Każdy zawodnik Klubu RKS Okęcie zobowiązany jest godnie reprezentować Klub
zarówno podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu
codziennym.
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Każdy zawodnik Klubu RKS Okęcie ma kategoryczny zakaz gry w innych klubach
piłkarskich pod rygorem wydalenia z sekcji piłki nożnej.
Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich
umiejętności sportowych.
Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura
osobista.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach sportowych oraz
innych formach współzawodnictwa sportowego organizowanych przez Klub
Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny i powierzony przez Klub sprzęt
sportowy, w szczególności przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach
sportowych.
Zawodnicy Klubu zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu
treningowego. Lista sprzętu dostępna jest u trenerów, a zatwierdzona jest przez Zarząd
RKS Okęcie w ramach oddzielnych wytycznych szczegółowych, stanowiących integralną
część niniejszego Regulaminu.

Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością Klubu należy
zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
9. Uczestnicy zajęć szkoleniowych organizowanych i prowadzonych przez RKS Okęcie
zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących dotyczących
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
10. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać
wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
11. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego
zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej.
12. Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do powstrzymania się od ingerencji w sposób
prowadzenia zajęć organizowanych przez Klub, w szczególności w trakcie zawodów
sportowych, jak też podpowiadania zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników
co do sposobu realizacji założeń treningowych spoczywa jedynie w gestii odpowiedzialnych
trenerów.
13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice oraz wszelkie osoby trzecie
wyrażające chęć uczestnictwa zobowiązani są do przebywania na trybunach obiektu
sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
14. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe Klubu RKS Okęcie
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
15. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i
opiekunom zawodników. W szatni oprócz zawodników może przebywać tylko
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trener/trenerzy oraz Kierownik drużyny.
16. Rodzice/opiekunowie każdego zawodnika zarejestrowanego w Klubie dokonują opłaty
miesięcznej w wysokości 100,00-zł (składka klubowa) i 0,00-zł (opłata za szkolenie), czyli
łącznie 100,00-zł (słownie złotych: sto). Opłaty dokonywane są przez jedenaście miesięcy
w roku, z wyłączeniem miesiąca lipca.
17. Opłaty nie są związane z procesem szkolenia, czyli z zajęciami, w których uczestniczą
zawodnicy, tym samym nie mają wpływu na ilość zajęć odbytych przez danego zawodnikaczłonka klubu w danym miesiącu.
18. Składkę klubową należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy
Klubu numer 24 1240 6221 1111 0000 4596 714 względnie do Kasy Klubu RKS Okęcie, za
wydaniem przez osobę upoważnioną potwierdzenia zapłaty. Kasa Klubu jest czynna w
każdy poniedziałek i środę w godzinach 14 .00 – 17.00
19. Składka pobierana jest z góry za każdy miesiąc, tym samym np. za miesiąc listopad wpłata
winna wpłynąć do kasy Klubu, lub zostać uznana na rachunku bankowym Klubu RKS
Okęcie Warszawa najpóźniej do dnia 10 listopada.
20. W tytule wpłaty należy wpisać: Imię, Nazwisko, rocznik i miesiąc, za który dokonywana
jest wpłata oraz wskazać osobę dokonującą wpłaty.
21. Opłaty obowiązują od miesiąca w którym zawodnik zostanie wpisany na listę Zawodników
Klubu do miesiąca w którym zostanie z niej skreślony.
22. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym przez RKS
Okęcie przyznawana jest zniżka tytułem czesnego w wysokości 50% od każdego
następnego uczestnika.
23. W przypadku braku wpłaty czesnego w oznaczonym terminie, Klub RKS Okęcie zastrzega
sobie prawo do możliwości podjęcia decyzji o braku dopuszczenia zawodnika do udziału w
treningu lub zawodach.
24. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Klub RKS Okęcie jest
dobrowolne, dlatego też zwłoka w zapłacie powyżej 10 dni jest podstawą do nie
wpuszczenia zawodnika na treningi lub skreślenia go z listy zawodników.
25. Opłaty za obozy sportowe i inne wyjazdy organizowane przez Klub RKS Okęcie należy
wpłacać wg. odrębnych ustaleń, które zostaną ogłoszone przez Organizatora najpóźniej w
terminie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tegoż. Co do zasady opiekunem
obozów jest wyznaczony przez Klub RKS Okęcie trener danego rocznika.
26. Opłaty za zakup sprzętu sportowego od Klubu na rzecz Zawodników dokonywane są co do
zasady u trenera prowadzącego, na podstawie listy sprzętu dostępnej u trenera.
Każdorazowy zakup wymaga sporządzenia przez sprzedającego pisemnego potwierdzenia
transakcji, ze wskazaniem przedmiotu, kwoty oraz osób w niej uczestniczących.
27. Istnieje możliwość ubiegania się przez Zawodnika o odroczenie płatności, np. w związku z
trudną sytuacją materialną, co wymaga złożenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
28. Właściwym do rozpatrywania wniosków w przedmiocie odroczenia płatności jest Zarząd
RKS Okęcie.
29. Klub RKS Okęcie zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem
zawodnika do rozgrywek i organizacji różnych form współzawodnictwa.

30. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Klub
RKS Okęcie stosownych decyzji dyscyplinarnych, w tym wydalenia zawodnika z Klubu.
31. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu zawodnik może ponieść
następujące konsekwencje:
·kilkukrotne upomnienie zawodnika podczas zajęć – odsunięcie od ćwiczeń do końca
treningu.
·niestawienie się na mecz- zawody bez wcześniejszego usprawiedliwienia – zawieszenie
na kolejny mecz- zawody
·spóźnienie się na zajęcia – upomnienie ustne.
·kolejne spóźnienie – odsunięcie od zajęć
·niewłaściwy ubiór, brak przygotowania do treningu – odsunięcie od zajęć
·złe zachowanie na terenie klubu, podczas obozu, zawodów, w szkole, bądź problemy w
nauce - zawieszenie zawodnika (uzgodnione z rodzicami) do czasu poprawy.
Zarząd Klubu
R.K.S. Okęcie Warszawa

