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KARTA ZAWODNIKA - TRENINGU INDYWIDUALNEGO

Imię i nazwisko zawodnika.........................................................................................wiek................
Imię i nazwisko rodzica (opiekun prawny zawodnika)..........................................................................................
Data treningu.................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział w treningu indywidualnym/grupowym z koszykówki prowadzonego przez Andrzeja Plutę
mojego syna/córki……………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko zawodnika)

•

posiada pełną zdolność ( brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach sportowych i bierze w nich
udział na własną odpowiedzialność,

•

posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania
treningu,

•

zapoznałem się z poniższym regulaminem treningów indywidualnych i w pełni go akceptuję.

………………………………………………..
Podpis rodzica ( opiekuna prawnego).

REGULAMIN TRENERA:
1. Treningi indywidualne/grupowe prowadzone są przez Andrzeja Pluta.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach indywidualnych/grupowych jest złożenie wypełnionego i
podpisanego własnoręcznie przez zawodnika i opiekuna prawnego oświadczenia o :
•

posiada pełną zdolność ( brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach sportowych i bierze w nich
udział na własną odpowiedzialność,

•

posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania
treningu,

•

zapoznałem się z poniższym regulaminem treningów indywidualnych i w pełni go akceptuję.

3. Opłatę za treningi zawodnik zobowiązany jest uiścić z góry , zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w
chwili rozpoczęcia zajęć.
4. Trenujący wykupują wejście na obiekt sportowy w własnym zakresie.
5. Trenujący zobowiązany jest stawić się na trening w stroju sportowym i z piłką do koszykówki.
6. Trenujących jak i trenera obowiązuje punktualność .Spóźnienie trenującego nie oznacza że trener przedłuży
trening chyba że istnieje ku temu sposobność , trener zgodzi się na to. Natomiast spóźnienie trenera oznacza że
poświęci swój czas by trening trwał tyle ile założono w umowie współpracy.
7. Trenujący pragnący uzyskać założone cele treningowe zobowiązani są do słuchania porad trenera.
8. Zawodnik ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów , na których odbywają się zajęcia.
9. Rejestrowanie dźwięków , filmowanie i fotografowanie treningów bez zgody trenera jest zabronione.
10. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie zawodników podczas treningu.
11. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.

