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1. Zawodnik może brać udział w zajęciach wyłącznie pod warunkiem złożenia w klubie lub 
właściwemu trenerowi, wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego 
„deklaracji gry amatora” oraz podpisanej kopii niniejszego Regulaminu, a także zgody 
opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku zawodnika oraz zgody na 
administrowanie jej danymi osobowymi, wyrażonymi w oświadczeniu stanowiącym załącznik 
do niniejszego 
Regulaminu. 
2. Rodzice/opiekunowie zawodnika zobowiązują się do potwierdzenia rejestracji w systemie 
BM 
Sport, który jest podstawowym narzędziem służącym trenerom oraz administracji Klubu do 
komunikacji z rodzicami i zawodnikami. 
3. Rodzice/opiekunowie zawodnika zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat na 
rzecz Klubu, w ustalonej na dany sezon wysokości. 
4. Na treningu obowiązuje strój klubowy i ochraniacze. 
5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania nieobecności zawodnika w aplikacji BM 
Sport najpóźniej w dzień poprzedzający trening. W sytuacjach nagłych dopuszcza się 
zgłaszanie nieobecności w dniu treningu, jednak takie zgłoszenie powinno być potwierdzone 
smsem wysłanym do właściwego trenera zespołu. 
6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznawać się z informacjami wysyłanymi przez 
trenerów w aplikacji BM Sport. 
7. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących realizacji zajęć treningowych 
rodzice/opiekunowie zawodników zobowiązują się do bezpośredniego, indywidualnego 
kontaktu z trenerami danego zespołu. 
8. Sprzęt treningowy (ubiór) przekazany zawodniczce stanowi własność Klubu i wydany jest 
do użytkowania na okres, w którym zawodnik trenuje w Klubie, a właściwy trener jest 
zobowiązany do prowadzenia rejestru przekazanego sprzętu. Nie dotyczy to sprzętu 
zakupionego przez rodziców/opiekunów - w przypadku, w którym rodzic/opiekun poniósł 
całkowity koszt zakupu tego sprzętu. Po zakończeniu treningów w Klubie 
rodzice/opiekunowie zawodnika zobowiązują się zwrócić sprzęt właściwemu trenerowi. 
9. W dniu meczu/turnieju zawodnik ma obowiązek stawienia się w wyznaczonym miejscu 
zbiórki, oraz o wskazanej przez trenerów godzinie. 
10. W dniu meczu zawodnik nie może brać udziału w innych turniejach bez zgody właściwego 
trenera zespołu Klubu. 
11. Zawodnik nie może brać udziału w turnieju w barwach innego zespołu, jeżeli Klub nie 
zostanie o tym poinformowany i nie wyrazi na to zgody. 
12. Zawodnik musi posiadać aktualne badania sportowe, aby brać udział w treningach i 
turniejach. 



13. Jeżeli zawodnik odniesie kontuzję na treningu/meczu musi poinformować o tym trenera 
niezwłocznie, najpóźniej do zakończenia zajęć treningowych. 
14. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni 
przebywać na trybunach lub w wyznaczonych miejscach obiektu sportowego, na którym 
odbywają się zajęcia lub zawody. 
15. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku 
jego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego 
sprzętu. 
16. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn, w ciągu tygodnia, opuści 2 treningi, 
może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dany mecz. 
17. Każdy zawodnik, który zostanie powołana na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu 
zobowiązuje się być obecny na zawodach. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w 
zawodach rodzice/opiekunowie zawodnika mają obowiązek niezwłocznego poinformowania 
właściwego trenera o przyczynach nieobecności, drogą telefoniczną lub smsem. 
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