Regulamin "grupy sportowej" sekcji tenisa stołowego w CKiS Skawina w sezonie 2019/2020
1: Celem treningów jest nauka i doskonalenie:
•
•
•
•

umiejętności techniczno-taktycznych gry w tenisa stołowego,
rozwój cech motorycznych, najważniejszych dla swojego etapu rozwojowego,
opanowanie umiejętności treningu mentalnego w tenisie stołowym,
poszerzenie swojej wiedzy o tenisie stołowym, aktywnym wypoczynku, rozwoju osobistym

2: Uczestnik treningów ma prawo do:
•
•
•

udziału we wszystkich treningach zgodnie z harmonogramem, który otrzymał zgodnie z zasadami
metodycznymi i bezpieczeństwa;
korzystania ze sprzętu sportowego i innego dostępnego w hali sportowej dla realizacji celów treningów, pod
nadzorem instruktora prowadzącego zajęcia;
zwracania się ze wszystkimi problemami do (instruktorów) trenerów.

3: Każdy uczestnik treningów zobowiązany jest do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
przestrzegania regulaminu Hali Sportowej CKiS oraz regulaminu sekcji sportowych CKiS dostępnych na
stronie www.ckis.pl oraz w Hali Sportowej;
stosowania się do poleceń trenerów (instruktorów);
uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach w trakcie treningów o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
trenera, lekarza lub rodzica w porozumieniu z instruktorem;
stosowanie się do indywidualnie dla każdego zawodnika zaplanowanego systemu treningowego;
punktualnego stawiania się na zajęciach (co najmniej 10 min przed terminem rozpoczęcia treningu w celu
przygotowania się do zajęć) i aktywnego w nich uczestnictwa;
dbałości o czystość i porządek oraz powierzony sprzęt i mienie w miejscu treningów;
kulturalnego zachowania oraz okazywania szacunku kolegom, pracownikom i trenerom, osobom starszym
oraz samemu sobie, a także prezentowania postawy fair-play;
przestrzegania zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia
i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym trenerów (instruktorów);
terminowego opłacania składek członkowskich.

4: Pozostałe warunki:
• brak ważnych badań lekarskich wyklucza zawodnika z udziału w zawodach i treningach;
• ocena zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na zajęciach i zawodach poszczególnych
zawodników ma wpływ na częstotliwość treningów oraz przesunięcie do innej grupy treningowej;
• trener odpowiedzialny jest za typowanie zawodników do udziału w poszczególnych zawodach i meczach trener kieruje się przy tym między innymi udziałem w treningach, zaangażowaniem w zajęcia, postawą
zawodnika, właściwym reprezentowaniem sekcji, a także aktualną dyspozycją sportową.
• w przypadku rażącego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika
z treningów.
• każdy wypożyczony sprzęt sportowy z Klubu dla zawodnika, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
sekcji tenisa stołowego należy zwrócić do Klubu.
• Opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności dziecka na treningu, możliwie najszybciej, mając na
uwadze zapewnienie instruktorowi czasu do dokonania ewentualnej korekty planu treningu.
5: OŚWIADCZENIE . Oświadczamy, że przyjmujemy powyższe warunki.
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