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REGULAMIN  

STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW MŁODZIEŻOWEGO 

KLUBU SPORTOWEGO „PARASOL” WROCŁAW  

(zwanego dalej „PARASOL” WROCŁAW) z dnia 15.07.2020 r.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI „PARASOLA” WROCŁAW 

1. „Parasol” Wrocław organizuje i prowadzi zajęcia sportowe (treningi) dla dzieci i młodzieży 

oraz osób pełnoletnich (zbiorczo nazwanych zawodnikami), którzy złożyli deklarację 

członkowską do „Parasol” Wrocław; 

2. „Parasol” Wrocław zapewnia opiekę trenerską podczas prowadzenia zajęć sportowych; 

3. „Parasol” Wrocław może odmówić przyjęcia zawodnika na zajęcia sportowe z powodu braku 

wolnych miejsc, z powodu nieposiadania wystarczających  umiejętności sportowych lub z 

powodu niedostarczenia aktualnych badań lekarskich, zezwalających na uprawienie danej 

dyscypliny sportowej; 

4. „Parasol” Wrocław ma prawo do zmiany trenera prowadzącego grupę bez konsultacji z 

zawodnikami i rodzicami;  

5. „Parasol” Wrocław ma prawo w nadzwyczajnym przypadku odwołać zajęcia sportowe;  

6. „Parasol” Wrocław odpowiada cywilnie za zdarzenia powstałe jedynie podczas prowadzonych 

zajęć sportowych, nie odpowiada natomiast za zdarzenia, które miały miejsce przed zajęciami 

sportowymi oraz po ich zakończeniu; 

7. „Parasol” Wrocław jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW; 

8. „Parasol” Wrocław pobiera od zawodników składki przez okres 11 miesięcy w roku, które są 

płatne do 10 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca lipca, kiedy składki nie są 

pobierane;   

9. „Parasol” Wrocław może odstąpić od pobierania składek w przypadku istnienia trudnej sytuacji 

materialnej rodziny zawodnika; 

10. „Parasol” Wrocław może organizować w okresie wakacji letnich lub ferii zimowych obozy 

szkoleniowe oraz półkolonie za dodatkową odpłatnością; 

11. „Parasol” Wrocław ma prawo oceniać zawodnika pod kątem jego umiejętności sportowych, a 

w razie powstania takiej potrzeby „Parasol” Wrocław ma prawo przesunąć zawodnika do innej 

grupy sportowej; 

12. „Parasol” Wrocław ma prawo do publikowania na swoich stronach internetowych (w mediach 

społecznościowych) imion i nazwisk uczestników zajęć sportowych (treningów), turniejów, 

meczów ligowych oraz innych imprez sportowych, w których bierze udział zawodnik; 

13. „Parasol” Wrocław może ukarać zawodnika karą napomnienia, karą czasowego zawieszenia 

lub karą usunięcia zawodnika z klubu za następujące przewinienia: złe i niegodne ucznia oraz 

sportowca zachowanie czy słabą frekwencję. Kara będzie mogła być także nałożona za 

nieakceptowalne zachowanie rodzica, które może przybrać postać: obrażania czy podważania 

kompetencji trenera i kierownictwa klubu, kłótni i wyzwisk podczas zawodów sportowych i 

treningów. Kary może nakładać trener po uzgodnieniu jej z Koordynatorem Trenerów, 

Zarządem lub Prezesem „Parasola” Wrocław; 
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14. „Parasol” Wrocław może wyróżnić i nagrodzić zawodnika za szczególne osiągnięcia sportowe 

takie jak powołania do kadry wojewódzkiej czy reprezentacji kraju, za wybitne osiągnięcia w 

rozgrywkach ligowych lub turniejach piłkarskich. Nagrodą może być umieszczenie zdjęcia z 

opisem w mediach społecznościowych oraz na internetowej stronie klubu, a także drobny 

upominek w postaci sprzętu sportowego lub pucharu; 

15. „Parasol” Wrocław korzysta z oprogramowania sportbm, które jest profesjonalną aplikacją 

dedykowaną dla klubów i akademii piłkarskich. 

 

 

PRAWA I OBOWIAZKI ZAWODNIKA 

1. Zawodnik ma prawo brać udział w zajęciach sportowych (treningach), turniejach oraz innych 

imprezach sportowych, reprezentując wyłącznie „Parasol” Wrocław, (nie dotyczy imprez 

sportowych, na których zawodnik reprezentuje szkołę, do której uczęszcza); 

2. Zawodnik korzysta z obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego „Parasola” Wrocław;  

3. Zawodnik powinien zgłosić trenerowi prowadzącemu sytuacji konfliktową, która powoduje, że 

zawodnik nie może prawidłowo pracować na zajęciach sportowych; 

4. Zawodnik ma obowiązek sumiennie wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia 

sportowe (w tym czynnie pomagać w rozstawianiu sprzętu przed i po treningu); 

5. Zawodnik powinien informować trenera prowadzącego najpóźniej na jedną godzinę przed 

treningiem, meczem lub turniejem o niemożności uczestniczenia w zajęciach sportowych lub 

imprezie sportowej. Jednocześnie zawodnik jest zobowiązany jak najszybciej poinformować o 

tym fakcie trenera prowadzącego; 

6. Zawodnik powinien być na obiekcie, na którym są prowadzone zajęcia sportowe (treningi) 

najpóźniej na 15 min przed ich rozpoczęciem; 

7. Zawodnik zobowiązuje się sumiennie wykonywać obowiązki szkolne (rzetelnie pracować na 

lekcjach, odrabiać zadania domowe, starannie przygotowywać się do sprawdzianów itp.); 

8. Zawodnik zobowiązuje się do prowadzenia sportowego trybu życia (dbania o prawidłową dietę, 

do niespożywania środków odurzających – alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny); 

9. Zawodnik zobowiązuje się do odnoszenia z właściwym szacunkiem do trenerów, kolegów z 

drużyny, sędziów, przeciwników, rodziców i kibiców; 

10. Zawodnik pełnoletni zobowiązuje się do dostarczenia od lekarza aktualnego zaświadczenia o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych; 

11. Zawodnik zobowiązuje się do zakupienia i używania podczas zajęć sportowych odpowiedniego 

stroju sportowego; 

12. „Parasol” Wrocław ma prawo do publikowania na swoich stronach internetowych (w mediach 

społecznościowych) imion i nazwisk uczestników zajęć sportowych (treningów), turniejów, 

meczy ligowych oraz innych imprez sportowych, w których zawodnik bierze udział; 

13. Zawodnik pełnoletni zobowiązuje się do zarejestrowania się i korzystania z oprogramowania 

sportbm celem lepszej komunikacji z trenerem oraz klubem. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) 

1. Opiekun prawny (rodzic) ma prawo do otrzymania od „Parasola” Wrocław (trenera 

prowadzącego) informacji na temat zdobywanych umiejętności dziecka oraz jego zachowania 

na zajęciach sportowych; 

2. Opiekun prawny (rodzic) ma prawo do informowania „Parasola” Wrocław (trenera 

prowadzącego) o nieprawidłowościach czy o swoich pomysłach na usprawnienie 

funkcjonowania klubu, przy czym powinien to robić w sposób kulturalny, najlepiej drogą 

mailową; 
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3. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje do dostarczenia wypełnionej i podpisanej deklaracji 

członkowskiej - członka wspierającego oraz innych dokumentów, które są potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania „Parasol” Wrocław; 

4. Opiekun prawny (rodzic) zawodnika niepełnoletniego zobowiązuje się do dostarczenia od 

lekarza aktualnego zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w 

zajęciach sportowych. 

5. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się do przyprowadzenia dziecka na obiekt sportowy, na 

którym są prowadzone zajęcia (treningi) na 15 min przed ich rozpoczęciem; 

6. Opiekun prawny (rodzic) powinien informować trenera prowadzącego najpóźniej na jedną 

godzinę przed treningiem, meczem, turniejem o niemożności uczestniczenia dziecka w 

zajęciach sportowych lub imprezie sportowej. Jednocześnie opiekun prawny (rodzic) jest 

zobowiązany jak najszybciej poinformować o tym fakcie trenera prowadzącego; 

7. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się bezpośrednio po treningu odebrać dziecko z zajęć 

sportowych i zapewnić mu bezpieczny powrót do domu; 

8. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się do dostarczenia od lekarza zaświadczenia o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia na zajęciach sportowe; 

9. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich za 

swoje dziecko; 

10. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się kontaktować się z trenerem w formie 

grzecznościowej „panie trenerze”; 

11. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się nie komentować decyzji trenera, sędziego, a także 

zobowiązuje się nie wchodzić na płytę boiska oraz na salę gimnastyczną podczas zajęć 

sportowych. Zalecane jest nieobserwowanie zachowań dziecka podczas zajęć sportowych, a 

przynajmniej oddalenie się od miejsca treningu na odległość taką, aby nie dekoncentrować 

dziecka; 

12. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się do przeczytania na głos niniejszego regulaminu 

swojemu dziecku; 

13. Opiekun prawny (rodzic) zobowiązuje się do zarejestrowania siebie oraz podopiecznego do 

oprogramowania sportbm oraz zobowiązuje się do korzystania z tego oprogramowania. 

 

POZOSTAŁE 

1. Komunikacja pomiędzy „Parasolem” Wrocław a zawodnikiem czy rodzicem powinna odbywać 

się w pierwszej kolejności za pośrednictwem trenera prowadzącego, a w sytuacji, gdy trener nie 

może być stroną pośredniczącą należy kontaktować się z Koordynatorem Grup Młodzieżowych 

- w przypadku zawodników z kategorii skrzat, żak, orlik, młodzik na mail 

jacek.narojczyk@parasol.wroclaw.pl, a w przypadku zawodników w wieku trampkarza oraz 

juniora należy komunikować się z Sekretarzem Klubu na adres mailowy 

milosz.wronski@parasol.wroclaw.pl 

2. W sprawach spornych na linii rodzic – zawodnik – trener osobami właściwymi do rozstrzygania 

sporu są odpowiednio (jak w punkcie 1) Koordynator Grup Młodzieżowych oraz Sekretarz 

Klubu. 

3. W sytuacji, gdy jakieś zagadnienie nie jest określone niniejszym regulaminem obowiązują 

komunikaty przekazywane poprzez trenerów prowadzących i stronę internetową 

www.parasol.wroclaw.pl oraz Facebook https://www.facebook.com/MKS-Parasol-

Wroc%C5%82aw-116055938470695/ 

4. Zawodnik oraz opiekun prawny (rodzic) oświadczają, że zapoznali się z regulaminem. 

Potwierdzają, że jest dla nich zrozumiały i akceptują go. 

 

Wrocław, 15.07.2020 roku 
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