
REGULAMIN

PIŁKARSKI OBÓZ SPORTOWY GKS TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE

- BUCZ 2022 –

1. Organizatorem sportowego obozu sportowego GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne jest Klub, który

odpowiada za szkolenie sportowe, opiekę nad uczestnikami i obszar wychowawczy podczas

zgrupowania.

2. GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne wynajmuje obiekt sportowy na potrzeby obozu sportowego z

zapleczem noclegowym, sanitarnym, gastronomicznym i rekreacyjno-sportowym.  3. Podczas obozu

zawodnik godnie reprezentuje siebie, rodziców, trenerów i Klub GKS TARNOVIA  Tarnowo Podgórne.

4. Celem zgrupowania sportowego jest edukacja sportowa, społeczna, integracja uczestników  i

poprawa wytrenowania zawodników.

5. Za wszelkie zniszczenia mienia na obiekcie sportowym – wyrządzone przez uczestników obozu GKS

TARNOVIA Tarnowo Podgórne - będą odpowiadać/ponosić koszty naprawy prawni  opiekunowie

dzieci.

6. Obiekt, sprzęt sportowy jest do dyspozycji zawodników GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne. Ze

sprzętu sportowego można korzystać tylko pod nadzorem opiekunów, trenerów. 7. Zawodnikom

zabrania się:

� wykonywania ćwiczeń w miejscach nie przeznaczonych do tego celu;

� opuszczania samodzielnego obiektu sportowo–wypoczynkowego bez wiedzy i bez

obecności opiekunów, trenerów;

� spożywania napojów gazowanych, energetycznych, chipsów oraz tzw. „fast-food-ów”;

� nieprzestrzegania ciszy nocnej – od 22.00 do 7.30 i poobiedniej od 14.00 do 16.00. �
otwierania okien w pomieszczeniach bez zgody opiekunów, trenerów;

� wprowadzania osób trzecich na teren obozu;

� niestosownego i nadmiernego używania telefonu komórkowego.

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych na terenie obiektu sportowego w

czasie zajęć treningowych czy innych zorganizowanych form przez organizatora obozu

sportowego.

9. Wszelkie rzeczy wartościowe przechowuje trener lub kierownik obozu – za wcześniejszą zgodą

rodzica/prawnego opiekuna.

10. Kadra szkoleniowa nie odpowiada za zagubienie wartościowego mienia.

11. Wszelkiego rodzaju nagrody, wyróżnienia i kary przyznaje kadra szkoleniowa GKS TARNOVIA

Tarnowo Podgórne.

12. Istnieją trzy rodzaje kar:

� NAPOMNIENIE,

� NAGANA,

� WYDALENIE Z OBOZU! (Rodzic, prawny opiekun jest zobowiązany odebrać swoje dziecko  z

obozu).

13. W sytuacji drastycznego naruszenia zasad regulaminu kadra szkoleniowa może bezpośrednio

dokonać wydalenia z obozu. Sytuacje sporne również rozstrzyga kadra szkoleniowa.
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