
 

 
 

REGULAMIN 

Piłkarskiego Obozu Szkoleniowego zespołu KS Warta Poznań rocznik 2006 

 

HO T EL  D OB O SZ  W PO LIC A C H 

ul.  Wróblewskiego 1, 72–010 Police 

10 - 17.02.2018r. 

 

1. Celem obozu szkoleniowego jest edukacja społeczna, piłkarska oraz integracja zespołu. 

2. Za wszelkie zniszczenia mienia na obiektach sportowych, w pokojach, na stołówce i w innych miejscach, wyrządzone 

przez zespół KS Warta Poznań rocznik 2006, odpowiada finansowo KS Warta Poznań rocznik 2006  

(rodzice/opiekunowie prawni w przypadku, gdy szkody dokonał zawodnik KS Warta Poznań rocznik  2006). 

3. Obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy jest do dyspozycji zawodników KS Warta Poznań rocznik 2006. Ze sprzętu 

sportowego oraz obiektów sportowych można korzystać tylko pod nadzorem opiekunów zespołu (trener i kierownik). 

4. Zawodnikom zabrania się: 

- narażania siebie lub innych uczestników obozu na niebezpieczeństwo 

-  grania piłką w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz bieganie po korytarzu 

- otwierania okien w pomieszczeniach bez zgody opiekunów 

- opuszczania obiektu sportowo – wypoczynkowego bez wiedzy i obecności opiekunów grupy 

- spożywania napojów gazowanych, chipsów oraz żywności typu „fastfood” !! 

- nie przestrzegania ciszy nocnej (22:00 – 7:30)  

- nie przestrzegania ciszy poobiedniej  

- używania telefonów komórkowych bez zgody kadry szkoleniowej i w innym, niż wyznaczony przez 

kadrę szkoleniową czasie!!! 

5. Wszelkie przedmioty wartościowe przechowuje kadra szkoleniowa zespołu za wcześniejszą zgodą rodzica (prawnego 

opiekuna). 

6. Kadra szkoleniowa nie odpowiada za zgubienie przez któregokolwiek z zawodników wartościowych przedmiotów. 

7. Wszelkiego rodzaju nagrody, wyróżnienia oraz kary przyznaje kadra szkoleniowa zespołu                  

  KS Warta Poznań rocznik  2006. 

8. Istnieją trzy rodzaje kar: 

- napomnienie! 

- nagana!! 

- wydalenie z obozu!!!                    – rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest odebrać swoje dziecko               

z obozu na własny koszt  w dniu wydalenia z obozu. 

W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu kadra szkoleniowa może bezpośrednio dokonać wydalenia zawodnika  

z obozu lub usunąć z klubu KS Warta Poznań. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga kadra szkoleniowa zespołu KS Warta 

Poznań rocznik  2006. 

 

KADRA SZKOLENIOWA KS WARTA POZNAŃ rocznik  2006 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję regulamin Piłkarskiego Obozu Szkoleniowego zespołu KS Warta Poznań rocznik 

2006. 

 

______________________________                                                                      _______________________ 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna     Podpis Zawodnika  

 


