REGULAMIN AKADEMII ŁYŻWIARSKIEJ AXEL i MKS AXEL
I. Członek AKADEMII ŁYŻWIARSKIEJ AXEL i MKS AXEL, wypełnia wszystkie obowiązki
wynikające ze Statutu i Regulaminu MKS AXEL w Toruniu a ponadto zobowiązany jest
do:
•

Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć sportowych na lodowisku
i poza nim;

•

Terminowego uiszczania opłat wynikających z faktu uczęszczania do AKADEMII
ŁYŻWIARSKIEJ AXEL lub MKS AXEL

•

• Troski o sprzęt sportowy;

•

• Rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia do jego
zwrotu w porównywalnym stanie i wartości (odpowiedzialność materialna rodziców/
prawnych opiekunów);

•

• Przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej, basenu, lodowiska i innych obiektów
sportowych;

•

Przestrzegania terminowego wykonywania kontrolnych badań sportowo-lekarskich,
potwierdzających zdolność do uczęszczania na zajęcia sportowe (raz na pół roku).
Obowiązek terminowego wykonywania badań kontrolnych i kontrolowania ich ważności
spoczywa na Rodzicach Członka ;

Członek AKADEMII ŁYŻWIARSKIEJ AXEL i MKS AXEL, powinien:
•

Być zdyscyplinowany, obowiązkowy, punktualny i sumienny w wypełnianiu obowiązków
sportowych;

•

Aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych;

•

Wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą;

•

Brać aktywny udział w zawodach przynosząc AKADEMII i KLUBOWI zaszczyt ze swych
osiągnięć;

•

Wzorowo zachowywać się wobec trenerów i pracowników AKADEMII i KLUBU;

•

Pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między zawodnikami oraz starać się właściwie
oceniać zachowanie się innych;

II. Członek AKADEMII ŁYŻWIARSKIEJ AXEL i MKS AXEL, nie spełnia wymogów Regulaminu
AKADEMII i KLUBU, gdy:
•

Nie wypełnia obowiązków określonych w punkcie I niniejszego Regulaminu;

•

Nie realizuje planu szkolenia w tym nie realizuje powierzanych zadań domowych;

•

Opuszcza obowiązkowe zajęcia sportowe i rozgrzewki, spóźnia się ;

•

Posiada nieważne badania sportowo-lekarskie;

•

Wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz trenerów;

•

Nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania;

•

Dewastuje mienie AKADEMII i KLUBU,

•

Stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych;

•

Nie bierze udziału w zawodach, pokazach, imprezach sportowych;

•

Nie przestrzega zasad Fair-Play;

III
•

Trzykrotne wpisanie uwagi lub minusa za niewłaściwe zachowanie na lodowisku, w sali
gimnastycznej, lub innych zajęciach sportowych odbywających się w ramach AKADEMII
lub KLUBU, lub też w szatni jest równoznaczne z zawieszeniem Uczestnika AKADEMII w
zajęciach sportowych na okres 4 tygodni;

•

Powtarzające się zawieszenia od zajęć sportowych i/lub negatywna opinia trenera
może skutkować skreśleniem z listy członków AKADEMII lub KLUBU ;

•

Nie uiszczanie w terminie opłat wynikających z faktu uczęszczania do AKADEMII
ŁYŻWIARSKIEJ AXEL lub KLUBU skutkuje skreśleniem z listy członków AKADEMII lub
KLUBU;

•

Zarząd KLUBU może podjąć decyzję o skreśleniu z listy Członków AKADEMII lub KLUBU
w przypadku nieetycznego zachowania rodzica/prawnego opiekuna Członka,
negatywnego działania skierowanego do Członków AKADEMII i MKS AXEL, jak i samego
KLUBU;

•

Decyzję o skreśleniu z listy Członków, podejmuje Zarząd KLUBU, na wniosek trenera
prowadzącego zajęcia sportowe;

•

O fakcie skreślenia dziecka z listy Członków AKADEMII lub KLUBU, rodzice/prawni
opiekunowie powiadomieni winni być na miesiąc przed terminem realizacji takiej
decyzji;

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

