KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – DEKLARACJA – MKS PARASOL WROCŁAW

1. PESEL dziecka.............................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................
3. Imiona rodziców: ........................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................
4. Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość): .........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Telefon komórkowy: ...................................................................................................................................
6. Telefon domowy: ........................................................................................................................................
7. Adres email: ................................................................................................................................................
8. Nr paszportu lub leg. szkolnej: ...................................................................................................................
9. Nazwa i adres szkoły, klasa:........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. Poprzednia przynależność klubowa (poprzednie kluby): .........................................................................
11. Choroby i inne przeciwwskazania mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka
.........................................................................................................................................................................................
12. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwskazań lekarza do uczęszczania na treningi
i mecze piłki nożnej i do uprawiania innych sportów uzupełniających.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego………………………….…………………………….
w zajęciach sportowych organizowanych przez MKS PARASOL WROCŁAW, które odbywają się na obiektach
sportowych we Wrocławiu ( lokalizacja wg rocznika ). Zobowiązuję się do pokrycia składki członkowskiej
bezpośrednio u Trenera w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Zapewniam bezpieczny przyjazd dziecka /
podopiecznego na zajęcia i powrót do domu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , oraz wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojej
osoby, a także wizerunku mojego dziecka, które zgłaszam do klubu MKS Parasol Wrocław, który będzie używany
tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową – MKS PARASOL WROCŁAW..
……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Dane kontaktowe trenera prowadzącego:
Grzegorz Jachimowicz
Tel: 504-661-759
e-mail: gj71@wp.pl
Dane kontaktowe trenera koordynatora:
Miłosz Wroński tel. 604 166 953 mail: parasolwroc@wp.pl

Regulamin zawodnika:
1. Na trening przychodzę 15 minut przed zajęciami.
2. Przed i po treningu pomagam trenerowi przynieść bądź zanieść sprzęt sportowy (piłki, tyczki, pachołki, krążki).
3. Będąc na boisku przed treningiem nie oddaję strzałów na bramkę, tylko indywidualnie bądź z kolegami rozgrzewam się z
piłką.
4. Napój zostawiam przed treningiem za linią boczną, pamiętając, że wszelkie napoje gazowane są zabronione.
5. Spożywam napój tylko w określonych przez trenera przerwach podczas zajęć.
6. Podczas treningu skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając, że rozmowa z kolegami lub obserwującymi
rodzicami nie może mieć miejsca.
7. Po treningu nie zostawiam żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), tylko wyrzucam je do pojemnika na
śmieci.
8. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł
uczestniczyć w treningach, meczach i turniejach
9. Jeżeli nie jestem pewien godziny rozpoczęcia treningu lub przedmeczowej zbiórki dzwonię do trenera.
10. Jeżeli źle się czuję bądź odczuwam inne dolegliwości, natychmiast informuję o tym trenera.
11. Będąc zawodnikiem klubu Parasol Wrocław nie używam wulgarnych i obraźliwych słów wobec bliskich, i kolegów, gdyż
mam szacunek do siebie i wszystkich osób.
12. W miarę możliwości biorę udział w obozach sportowych organizowanych przez Klub, bo chcę doskonalić swoje
umiejętności piłkarskie.
13. Jeżeli nie mogę być na treningu, meczu lub turnieju zawsze powiadamiam trenera poprzez sms.
NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Trzy upomnienia zawodnika podczas zajęć – skutkują zawieszeniem zawodnika do końca treningu.
2. Złe zachowanie w szkole, bądź problemy z nauką – zawieszenie zawodnika na czas poprawy.
3. Nieobecność na meczu ligowym lub turnieju bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje zawieszeniem na kolejny
mecz/turniej.
Regulamin rodzica:
1. Postaram się dostarczać moje dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko odniesienia
kontuzji.
2. Do 10 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia składki członkowskiej według aktualnej stawki w danej
grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach w danym miesiącu. Wpłaty należy dokonywać tylko u trenera-opiekuna.
3. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a co najmniej 20 metrów od miejsca treningu.
Koncentracja dziecka w wieku szkolnym jest bardzo słaba, powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera
prowadzącego.
5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera.
6. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (kwestionariusz, aktualna karta badań).
Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej
oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika - (przepisy ustawy o kulturze fizycznej).
OŚWIADCZENIE:
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję moje dziecko do jego
przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych oraz w rozgrywkach piłkarskich.
____________________
podpis rodziców

_____________________
podpis uczestnika

