REGULAMIN GRUP NABOROWYCH AKADEMII RKS RADOMIAK RADOM
1. Akademia RKS Radomiak Radom umożliwia zawodnikom grup naborowych trening ogólnorozwojowy
z elementami piłki nożnej oraz inne zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój dziecka, w tym trening
motoryczny i mentalny.
2. Zawodnicy grup naborowych Akademii RKS Radomiak Radom zobowiązani są posiadać aktualne karty
zdrowia
wydawane
przez
lekarza
medycyny
sportowej
(uaktualniane
co
6
miesięcy).
Bez ważnej karty zdrowia zawodnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
3. Akademia RKS Radomiak Radom nie ponosi odpowiedzialności finansowej za koszty leczenia zawodnika,
który doznał urazu na zajęciach klubowych, zapewnia zaś konsultacje fizjoterapeuty, a na prośbę
zainteresowanych odpłatnie opiekę lekarską i rehabilitację.
4. Zawodnik Akademii RKS Radomiak Radom zobowiązany jest do godnego reprezentowania klubu,
zarówno swoim wyglądem, jak i zachowaniem.
5. Rodzice/Opiekunowie winni informować trenera wiadomością sms o nieobecności zawodnika na treningu
z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem (WZÓR WIADOMOŚCI: Zgłaszam nieobecność mojego syna
[imię i nazwisko dziecka] na treningu w dn. ………… .).
6. Zawodnik Akademii RKS Radomiak Radom ma obowiązek punktualnie stawiać się na trening
(5 minut przez wyznaczoną godziną zajęć w stroju sportowym). Zawodnicy, którzy się spóźnią nie będą
uczestniczyć w treningu – każda osoba, która wchodzi po czasie jest zagubiona, nie wie, co będzie na danej
jednostce treningowej, rozprasza grupę. Dążymy do tego, aby: CZAS POŚWIĘCONY NA TRENING BYŁ
CZASEM WYKORZYSTANYM W 100%.
7. Na każdy trening zawodnik zobowiązany jest posiadać: piłkę rozmiar 3, wodę/wodę z miodem/cytryną
(dbamy o zdrowe nawyki!), strój sportowy RKS Radomiak Radom odpowiedni do pogody (nie używamy czapek
z daszkiem), obuwie sportowe (sala gimnastyczna- płaskie obuwie na jasnym spodzie), ochraniacze.
8. O przynależności zawodników do grup treningowych decydują trenerzy oraz koordynator do spraw
szkolenia. Zawodnik, który będzie się bardzo wyróżniał może zostać nagrodzony awansem do starszego rocznika
i na odwrót.
9. Rodzice/Opiekunowie dostosowują się do poleceń trenerów i innych osób z klubu RKS Radomiak Radom.
10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia dziecka na treningi i mecze wyznaczone przez trenera
lub klub i biorą pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie podróży i trwania treningu lub zawodów.
11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do uiszczania dodatkowych opłat za turnieje, wynajem busów, opłat
za półkolonie/obozy organizowane przez RKS Radomiak Radom, w których ich dziecko będzie brało udział.
12. Niewypełnianie lub niedostosowanie się do powyższego regulaminu może skutkować odsunięciem
od treningów, brakiem powołań na mecze, relegowaniem ze struktur RKS Radomiak Radom.

