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REGULAMIN

§ 1

Klub Sportowy Koziołek Poznań działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut. Celem Klubu jest szkolenie w
zakresie piłki  nożnej na wszystkich poziomach umiejętności,  udział  w rozgrywkach ligowych organizowanych
przez  Polski  Związek  Piłki  Nożnej  i  podległe  mu  struktury  terenowe  we  wszystkich  możliwych  kategoriach
wiekowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności turniejów piłki nożnej oraz obozów
sportowych i zgrupowań dla zawodników.

§ 2

Warunkami przynależności do Klubu są:
• złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne

uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,
• złożenie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych,
• opłacanie składek członkowskich,
• dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi wykonanymi przez lekarzy sportowych,
• zakup i posiadanie odpowiedniego stroju klubowego,
• udział w obozach szkoleniowych,
• bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom oraz kultura osobista i zdyscyplinowanie,
• przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 3

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi, we wszystkich grupach wiekowych, 140 zł i obowiązuje od
sierpnia  do  czerwca.  W przypadku  całomiesięcznej  nieobecności  zawodnika  na  treningach,  opłata  ta  może
zostać, po wcześniejszych ustaleniach z trenerem grupy, umniejszona o połowę i wynosić 70 zł. Wpłat należy
dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący, na konto klubowe. Od obowiązkowej opłaty wolny
jest jedynie miesiąc lipiec, kiedy to zajęcia w Klubie się nie odbywają.

W  przypadku  chęci  uczestnictwa  w  treningach  więcej  niż  jednego  członka  rodziny,  istnieje  możliwość,  w
przypadku trudnej sytuacji materialnej i na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, opłacania pełnej składki za
pierwsze dziecko i  połowę, czyli 70 zł, za  każde następne.

§ 4

Zawodnik, który planuje zmienić barwy klubowe, zobowiązany jest do poinformowania Klubu o takim zamiarze,
rozliczenia  się  ze  składek klubowych oraz sprzętu sportowego.  Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych
określają przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej i jego organów terenowych.

Sprzęt sportowy, w tym dresy, komplety meczowe, torby i inne, zakupione z funduszy Klubu, podlegają zwrotowi
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Klubu Sportowego Koziołek Poznań.

§ 5

Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć szkoleniowych, aktualną Kartę
Zdrowia Sportowca.

§ 6

Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Zarząd Klubu Sportowego Koziołek Poznań z własnej inicjatywy, bądź na
wniosek członków Klubu.
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