
REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ KKS SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE 
 

Miejsce i czas zajęć 

 
1. Organizatorem zajęć jest KKS Spójnia Zebrzydowice. 

 
2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie miejscowości Zebrzydowice w 
wyznaczonych przez organizatora godzinach. 
 
3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki Piłkarskiej 
KKS Spójnia Zebrzydowice oraz obiektów, na których odbywają się zajęcia. 

 
Obowiązki Szkółki Piłkarskiej 

 
Szkółka Piłkarska KKS Spójnia Zebrzydowice zobowiązana jest do: 

 
1. Zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników ( tj. dla dzieci w różnych grupach wiekowych) zajęć 
sportowych. 
 
2. Zapewnienia uczestnikom w czasie trwania zajęć opieki. 
 
3. Zapewnienia uczestnikom przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć sportowych. 
 

Opłaty miesięczne 
 
1. Wpłaty składki miesięcznej należy dokonać przelewem na konto bankowe Szkółki Piłkarskiej KKS Spójnia 

Zebrzydowice 11 8470 0001 2001 0030 4313 0006 w tytule wpłaty wpisując: opłata za miesiąc, imię 

i nazwisko zawodnika, rocznik(np. maj, Jan Kowalski, 2008). 
 
2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty w wysokości  
60 zł do 10-ego dnia bieżącego miesiąca – dla grup mających 2 treningi tygodniowo 
70 zł do 10-ego dnia bieżącego miesiąca – dla grup mających 3 treningi tygodniowa  
(tj. składka za miesiąc maj, powinna być wpłacona do 10 maja). 
 

Obowiązki Rodziców/opiekunów 

 
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki przed zajęciami 
przeprowadzanymi przez Szkółkę i po ich zakończeniu. 
 
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do ponoszenia uzgodnionych wpłat. 
 
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia aktualnych badań sportowych dziecka. 
 
4. W przypadku rezygnacji z zajęć należy poinformować Szkółkę Piłkarską KKS Spójnia do 7 dni. 

 
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczać dziecko 10 minut przed treningiem.  

 
6. Podczas zajęć nie należy kontaktować się z dzieckiem. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo 
słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych. 
 
7. Podczas trwania treningów lub rozgrywania meczów jedyną osobą upoważnioną do udzielania 
wskazówek jest trener. 
 
8. Zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 

 
………………………………………….. 
              Podpis dziecka  

 
………………………………………….. 
              Podpis rodziców 


