
REGULAMIN  

Kobiecego Klubu Sportowego „Wisła” w Skoczowie 
Sekcja piłki nożnej dziewcząt i kobiet 

§1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Kobiecy Klub Sportowy „Wisła” w Skoczowie, zwany dalej Klubem,  

jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt, kobiet. Uczestniczy  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej 

i Śląski Związek Piłki Nożnej oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, 

rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 

2. Niniejszy regulamin normuje zasady funkcjonowania Klubu oraz prawa i obowiązki 

jego zawodniczek, ich rodziców/opiekunów oraz trenerów. 

3. Celem szkolenia jest: 

3.1 rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka nożna, 

3.2  wychowanie przez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play, 

3.3   nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich oraz rozwój zdolności ruchowych, 

3.4 maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-

taktycznych młodych zawodniczek poprzez indywidualizację zajęć treningowych, 

3.5  selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej  

dla jednostek szczególnie uzdolnionych. 

4. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności 

piłkarskich. Każda zawodniczka jest szkolona z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb. O przynależności do danej grupy decyduje trener koordynator, po konsultacji 

z trenerem prowadzącym i obiektywnej ocenie potencjału zawodniczki, zaangażowania 

oraz zachowania. 

5. Zawodniczka jest poddawana okresowym badaniom stanu zdrowia i testom 

umiejętności, które klasyfikują ją do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup 

treningowych albo definitywnego zakończenia z nią współpracy. 

6. Aktualne informacje, harmonogram treningowy oraz terminarz rozgrywek  

jest zamieszczany na stronie internetowej Klubu.  

7. Każda zawodniczka, jej rodzice (prawni opiekunowie) oraz trenerzy zobowiązani  

są do przestrzegania regulaminu, a także dbania o dobre imię Kobiecego Klubu 

Sportowego „Wisła” w Skoczowie. 

§2 

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLUBU I REZYGNACJI 

1. Pierwsze zajęcia są próbnymi i podczas niniejszych zajęć odpowiedzialność  

za uczestniczącą małoletnią kandydatkę na zawodniczkę, ponoszą jej rodzice 

(opiekunowie prawni). 

2. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, 

oświadczenia o udziale w zajęciach oraz wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego 

regulaminu, a także posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań  

do trenowania piłki nożnej. 

3. W zajęciach może brać udział zawodniczka, która posiada opłacone ubezpieczenie  

NW i NNW. W przypadku rezygnacji z wykupienia ubezpieczenia Klubowego, 

konieczne jest dostarczenie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. 



4. Poprzez wypełnienie i oddanie deklaracji członkowskiej, rodzice  

(prawni opiekunowie) zobowiązują się do terminowego opłacania składki i innych opłat 

ponoszonych przez zawodniczkę związanych z przynależnością do klubu. 

5. Zawodniczka po spełnieniu wymogów określonych w §2 pkt.2 i 3, wypełnia deklarację 

gry amatora na dany sezon rozgrywkowy, a następnie stosowne dokumenty 

wygenerowanie w systemie extranet PZPN w celu rejestracji i uprawnienia zawodniczki 

do odpowiedniego poziomu rozgrywek. Nowa zawodniczka, nie grająca wcześniej  

w żadnym klubie dodatkowo dostarcza zdjęcie.  

6. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji zawodniczki z uczestnictwa w zajęciach, 

rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemnie deklarację o rezygnacji  

z członkostwa. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy  

z zawodniczką i jej rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodniczka ta jest zobowiązana 

do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego  

do treningu sprzętu, odzieży sportowej/treningowej lub wydanych jej dokumentów. 

Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych 

lub niewydania zgody na transfer do innego klubu. 

7. Warunki zmiany barw klubowych określają odrębne przepisy Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

 

§3 

OPŁATY 

1. Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych  

czyli organizację sportowego szkolenia jego członków. 

2. Wysokość miesięcznej kwoty składki ustala na dany rok kalendarzowy Zarząd Klubu. 

3. W razie nieopłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd Klubu ma prawo 

zawodniczkę zalegającą z opłatą zawiesić. W przypadku zalegania z dwumiesięczną 

wpłatą składek Zarząd Klubu może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków Klubu. 

4. Podpisanie deklaracji członkowskiej zobowiązuje do regularnego i terminowego 

uiszczania z góry składek członkowskich przelewem na konto Klubu do 15-go dnia 

każdego miesiąca. 

5. Klub przewiduje 100 zł dofinansowania w zakupie obuwia piłkarskiego 

(korki/halówki), jeżeli zawodniczka trenuje minimum rok. Z dofinansowania można 

skorzystać raz na 2 lata. Aby otrzymać zwrot kosztów należy przedstawić fakturę 

wystawioną na dane Klubu, która będzie opłacona gotówką. 

6. Klub przewiduje 40% dofinansowania do obozu piłkarsko-szkoleniowego  

dla określonej liczby zawodniczek przewidzianych w turnusie. Pozostałą część kwoty 

pokrywają zawodniczki i ich rodzice (prawni opiekunowie). Nie przewiduje  

się wystawiania faktur za pobyt zawodniczek. Rodzic może otrzymać stosowne 

zaświadczenie o pobycie córki/wychowanki w wypoczynku. 

7. Zawodniczka otrzymuje sprzęt treningowy/sportowy/odzież w darmowe użytkowanie 

lub sama musi wykupić na własność, pokrywając 100% kosztów. 

8. Wysokość opłaty rocznej za ubezpieczenie NW i NNW ustalana jest przez firmę 

ubezpieczeniową.  

9. Koszty związane z wyjazdami na rozgrywki PZPN/ŚlZPN pokrywa w 100% Klub. 

W przypadku turniejów zagranicznych lub krajowych, zawodniczki i ich rodzice 

(opiekunowie prawni) opłacają część kwoty udziału w zawodach (transport/pobyt). 

  



10. Koszty związane z trenowaniem na obiektach SOSiR w Skoczowie oraz szkół 

podległych gminie Skoczów, pokrywa w 100% Klub. W przypadku hal, boisk  

lub obiektów szkolnych podległym powiatowi, zawodniczki i ich rodzice (opiekunowie 

prawni) opłacają część kwoty użytkowania. 

11. Klub zapewnia zawodniczkom wodę/napoje na mecze ligowe/turnieje. W wodę  

na treningi należy zaopatrzyć się indywidualnie. 

12. Badania lekarskie wykonywane w ramach Klubu są bezpłatne i wykonywane raz  

do roku, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 27 lutego 2019 roku, 

prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 

który powinien wydać orzeczenie bezpłatnie. 

13. Klub nie pobiera opłat za szkolenie piłkarskie zawodniczek. 

14. Klub zbiera darowizny, przekazywane na konto Klubu, które będą wykorzystywane  

na działalność statutową. 

15. Każdego roku, sponsor, rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletnia zawodniczka może 

przekazać 1% swojego podatku w ramach pożytku publicznego na działalność 

statutową Klubu.  

16. Wszelkie dokonywane opłaty przez zawodniczki, rodziców (opiekunów prawnych) 

mogą zostać przelane na konto Klubu lub przekazane osobiście. 

17. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań 

wobec Klubu. Opłaty związane z uczestnictwem w działalności Klubu zamieszczone  

są w strefie rodzica (opłaty) na stronie internetowej Klubu, z którymi 

rodzice/opiekunowie prawni zawodniczek zobowiązani są do zapoznania się. 

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNICZKI 

1. Zawodniczka zobowiązana jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich 

zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinna charakteryzować  

się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym 

udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych  

oraz przestrzegania higieny osobistej. 

2. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich 

zawodniczek. Jeśli zawodniczka nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach  

lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera  

z wyprzedzeniem. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności następuje, gdy wynikło ono z choroby zawodniczki, 

pogrzebu/wesela w rodzinie, egzaminów szkolnych, nadrabianiu zaległości w nauce lub 

innych okoliczności osobistych. 

4. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Odbywa się on 

bez względu na pogodę. Na minimum 15 minut przed treningiem zawodniczka jest 

przygotowana do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowa  

do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć. Zawodniczka mająca wątpliwości 

co do godziny treningu, meczu bądź jakiejkolwiek innej sprawy, kontaktuje  

się z trenerem prowadzącym. 

5. Przed i po treningu zawodniczki pomagają trenerowi, przynieść lub odnieść sprzęt 

treningowy. Będąc na boisku przed treningiem, bez rozgrzewki zawodniczka nie oddaje 

strzałów do bramki, indywidualnie bądź z koleżankami rozgrzewa się z piłką.   

 



6. Napój (wodę) zostawiamy w jednym miejscu przed treningiem. Spożywam napój tylko 

za zgodą trenera, w określonych przerwach podczas zajęć. 

7. Podczas treningu skupiamy się na starannym i właściwym wykonywaniu ćwiczeń. 

Zawodniczka zobowiązana jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu 

realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. 

8. Podczas zajęć treningowych wszyscy ćwiczą w jednakowym sprzęcie. Zawodniczka ma 

obowiązek posiadać na zajęciach ochraniacze i bidon/butelkę z wodą. 

9. Obowiązkiem zawodniczki podczas zajęć sportowych jest informowanie trenera przed 

przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej 

niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie 

ćwiczeń. Jeżeli źle się czuje bądź odczuwa inne dolegliwości, natychmiast informuje  

o tym trenera. 

10. Po treningu nie zostawiamy żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), 

tylko wyrzucamy je do pojemnika na śmieci. Dbamy również o porządek w szatni  

po rozgrywkach ligowych i turniejowych. 

11. W czasie wolnym zawodniczka wykonuje zalecone przez trenera zadanie domowe, 

również te, które znajduje się w strefie zawodniczki na stronie Klubu. 

12. Zawodniczka do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy,  

a po każdym treningu i zawodach (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. 

Zawodniczka dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie do zasad 

odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach i testach 

sprawnościowych. 

13. Zawodniczka zobowiązana jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory  

i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych 

zajęciach jest zobowiązana zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera. Zawodniczka dba o 

powierzony przez klub sprzęt sportowy (sprzęt meczowy, treningowy, itp.). 

Zawodniczka zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu 

treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu. Powołana 

na zawody sportowe pojawia się ubrana w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie  

z wytycznymi trenera. 

14. O powołaniu zawodniczki na zawody/mecz/turniej/obóz sportowy decydować będzie: 

- frekwencja na zajęciach, 

- zaangażowanie i praca na treningu, 

- dyscyplina i kultura zawodniczki. 

15. Zawodniczka punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki zawodów – w przypadku 

rozgrywek "na miejscu" w szatni jest minimum 75 min. przed rozpoczęciem spotkania. 

16. W szatni zawodniczki trzymają się zasad dnia meczowego. Podczas odprawy 

przedmeczowej zachowują koncentrację i ze skupieniem wysłuchują wskazówek 

trenera. Każda zawodniczka sumiennie przykłada się do rozgrzewki przed 

meczem/turniejem. Podczas zawodów miejscem zawodniczek rezerwowych  

oraz zawodniczek, które zakończyły spotkanie jest ławka rezerwowych – nie oddala się 

bez zgody trenera. 

 

 



 

 

17. Każda zawodniczka powinna się identyfikować z Klubem. Dbać o jego dobry 

wizerunek, atmosferę koleżeńskości podczas treningów, zawodów sportowych, jak 

również w życiu codziennym. Zawodniczka powinna odnosić się z szacunkiem do 

koleżanek z Klubu, trenerów, pracowników Klubu, kibiców oraz sędziów, a także 

przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania. 

18. Zawodniczka Klubu ma bezwzględny zakaz stosowania używek (alkoholu, narkotyków, 

tytoniu), nie używa wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich i koleżanek, gdyż 

mam szacunek do siebie i wszystkich osób. W domu, na podwórku i w szkole wykazuje 

się kulturą osobistą, wiedząc, że jej zachowanie jest „wizytówką” Klubu. 

19. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) zawodniczka stara się wykonywać  

jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będzie mogła uczestniczyć w treningach 

oraz w meczach i turniejach. Zawodniczka powinna uzyskiwać jak najlepsze wyniki  

w nauce z wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania 

przez daną zawodniczkę słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej 

klasy, trener w porozumieniu z rodzicami może: nie powoływać zawodniczki na mecze 

mistrzowskie i turnieje, skreślić z listy uczestniczek obozu, podjąć decyzję o czasowym 

zawieszeniu zawodniczki w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen 

szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach brak postępów w nauce może być podstawą  

do zakończenia współpracy z zawodniczką. 

20. Zawodniczka na początku i końcu każdej rundy podlega ocenie pod względem 

postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, nauki w szkole, a także 

zachowania. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub wyznaczony trener mogą podjąć 

decyzję o przydziale do określonego zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu 

współpracy z zawodniczką oraz jej rodzicami/opiekunami prawnymi. Za szczególne 

osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu, Zarząd lub trener prowadzący 

mogą nagrodzić: wyróżnieniem zawodniczki przed grupą zawodniczek i kibiców, 

dyplomem, wysłaniem listu pochwalnego, do rodziców lub szkoły, nagrodą rzeczową. 

21. Zawodniczka ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach 

kontrolnych w innym klubie piłkarskim bez zgody Klubu. Taka aktywność jest możliwa 

po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody. Wszelka aktywność sportowa (Kadry 

Polski, Kadry ŚlZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) 

powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym. 

22. Zawodniczka ma prawo do uczestniczenia w szkoleniu, treningach i korzystania  

ze sprzętu treningowego oraz uzyskania pełnej informacji o swoich umiejętnościach 

sportowych. 

23. Zawodniczka ma prawo do poszanowania pełnej godności osobistej i prywatności. 

24. Zawodniczka ma prawo do zgłaszania swoich pomysłów i rozwiązań, a także uwag  

oraz wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem zespołu. 

 

 

 

 



25. Zawodniczka ma prawo do uzyskania pomocy w razie odniesienia kontuzji, w ramach 

współpracy Klubu z fizjoterapeutą i lekarzem sportowym, a także w zakresie 

sportowym, wychowawczym, edukacyjnym i zdrowotnym. Klub zapewnia 

zawodniczkom możliwość współpracy z psychologiem sportowym lub dietetykiem. 

26. Zawodniczka zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych 

wewnętrznych wytycznych podczas treningów, rozgrywek ligowych, meczów 

kontrolnych/towarzyskich, turniejów, zgrupowań i obozów sportowych. Wszystkie 

pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek 

rozstrzygać trener zespołu lub Zarząd Klubu. 

§5 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Raz do roku dla każdego zespołu organizowane są zebrania z rodzicami, na których 

poinformowani zostaną oni o działalności Klubu i zasadach w nim panujących  

oraz bieżących sprawach. 

2. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przyprowadzania podopiecznej na zajęcia  

i odbierania jej po ich zakończeniu. Trener prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci 

wyłącznie w czasie ich trwania. 

3. Rodzice nie podważają autorytetu trenerów i Zarządu Klubu, w szczególności  

w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  

i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenerów, trenera koordynatora  

lub członków Zarządu Klubu.  

4. Podczas zajęć opiekunowie, pozostają obserwatorami. Nie wchodzą na boisko,  

nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć treningowych. 

5. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują  

się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. 

6. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodniczki do aktywności sportowej. Zabrania 

się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom. 

7. Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodniczek przebywają 

na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach.  

8. Udzielanie instrukcji zawodniczkom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków 

trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania  

w zachowanie zawodniczek i podejmowane przez nie decyzje. Niedopuszczalne  

jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na boisku. Osobom naruszającym  

ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup 

dziecięcych i młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą 

do wykluczenia zawodniczki z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego 

zakończenia współpracy z zawodniczką. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zawodniczek oraz członkowie ich rodzin zobowiązani  

są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego 

zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, 

a także sędziów. 

10. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają 

zawodniczki pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkich używek. 

11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka 

podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju. 



12. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez Klub procesu wychowawczego 

swojego dziecka. 

13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 

- regularnego opłacania składek członkowskich oraz wszelkich opłat. W przypadku 

braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może zawiesić dziecko  

w prawach zawodniczki do czasu uregulowania zaległości, 

- powiadomić trenera prowadzącego zespół o każdej planowanej nieobecności dziecka 

na treningu lub meczu, 

- aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez Klub, 

- regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, profilu na Facebooku w celu 

pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu. 

14. W przypadku rezygnacji z gry zawodniczki, obowiązkiem rodzica/opiekuna jest 

powiadomienie o tym fakcie trenera prowadzącego i złożenie pisemnej rezygnacji 

Zarządowi Klubu, a także uregulowanie płatności oraz zwrot sprzętu sportowego  

i odzieży otrzymanej przez uczestniczkę zajęć od Klubu w użytkowanie bezpłatne, 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia członkostwa. 

15. Rodzic/opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji 

niniejszego regulaminu. 

§7 

PRAWA I OBOWIĄZKI TRENERA 

1.Trener ma obowiązek: 

 

1.1 Trener ma obowiązek dbać o rozwój całego zespołu i każdej zawodniczki zarówno  

pod względem szkoleniowym, rozwijania umiejętności sportowych, wychowawczym  

jak i reprezentowania barw klubowych. 

1.2 Podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności – min. 15 godzin kursokonferencji  

na trzy lata. 

1.3 Realizować obowiązki wynikające z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz 

kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów 

sportowych przez podległych trenerowi zawodniczek klubu. 

1.4 Dbanie o prestiż zawodów sportowych. 

1.5 Poinformowania Zarządu o rezygnacji zawodniczki z dalszego uprawiania piłki nożnej. 

1.6 Poinformowania Zarządu o zawodniczkach pragnących przejść do Klubu. 

1.7 Koordynowania zajęć sportowych z zajęciami szkolnymi, a w szczególności współpracy  

z wychowawcami klas, kontroli postępów w nauce zawodniczek. 

1.8 Planować i bezpośrednio realizować proces szkoleniowy, obejmujący w szczególności 

nauczanie i doskonalenie elementów przygotowania fizycznego, wiedzy,  mentalnego, 

technicznego i taktycznego gry w piłkę nożną. 

1.9 Prowadzić dziennik treningowy z ewidencją zawodniczek, wynikami testów, tematami 

zajęć, obecnością na zajęciach, statystyki meczów oraz prowadzić dokumentację w postaci 

planowanych mikrocykli i konspektów treningowych – zgodnie ze wzorem klubowym. 

1.10 Dokonywać testów umiejętności specjalnych i ukierunkowanych w ramach monitoringu 

postępów oraz selekcji zawodniczek pod względem umiejętności piłkarskich. 

1.11 Uczestniczyć w zebraniach sztabu szkoleniowego raz na kwartał. 

1.12 Trenerzy zobowiązani są do etycznej postawy w stosunku do zawodniczek  

i ich rodziców. 



1.13 Na prośbę Zarządu trenerzy zobowiązani są w terminie 7 dni do przedstawienia raportu 

z przygotowań, przebiegu kluczowych imprez z kalendarza PZPN oraz realizacji programu 

szkolenia. 

1.14 Szkolenie podlega nadzorowi i ocenie trenera koordynatora, który zobowiązany  

jest do przedstawienia stosownego podsumowania na każde żądanie Zarządowi Klubu. 

1.15 Ściśle współpracować z trenerem koordynatorem, a w szczególności: 

- informować o problemach natury wychowawczej w zespole, 

- informować o planowanej nieobecności w celu uzgodnienia zastępstwa, 

- konsultować i informować o przebiegu realizacji programu szkolenia 

- wspólnie analizować i oceniać zespół oraz zawodniczki pod względem osiąganych 

umiejętności sportowych, celów szkoleniowych jak i wyników rywalizacji. 

- realizować szkolenie zgodnie z Programem Szkolenia KKS „Wisła” Skoczów. 

1.16 Trener ma obowiązek godnie reprezentować Klub ubiorem jak i kulturą osobistą  

oraz promować Klub w kontaktach interpersonalnych w środowisku piłkarskim oraz poza 

nim (szkoły, przedszkola, itd.). 

1.17 Udostępniać swój wizerunek na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania 

kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie 

wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN. 

 

2. Trener koordynator ma obowiązek: 

 

2.1 Przygotować program szkolenia piłkarskiego dla wszystkich grup w Klubie  

oraz program obozu piłkarsko-szkoleniowego.  

2.2 Przygotować i przedstawić normy testowe/treningowe na dany rok. 

2.3 Przygotować i przedstawić cele szkoleniowe - sportowe i ogólne. 

2.4 Przygotować i przedstawić filozofię szkolenia w Klubie. 

2.5 Prowadzić stosowną dokumentację szkolenia piłkarek – makrocykl oraz mezocykl treści 

programowych na każdym etapie szkolenia z zakresu umiejętności technicznych, 

taktycznych, motorycznych, wiedzy oraz mentalnych na poszczególne okresy szkoleniowe.  

2.6 Raz na pół roku przygotować raport z postępów sportowych oraz frekwencji zawodniczki. 

2.7 Stale podnosić poziom szkolenia w Klubie, poprzez aktualizowanie programu 

treningowego dla poszczególnych etapów szkolenia. 

2.8 Kontrolować proces szkoleniowy realizowany poprzez trenerów poszczególnych grup. 

2.9 Tworzyć i aktualizować harmonogram treningowy dla poszczególnych zespołów. 

2.10 Na żądanie Zarządu Klubu przedstawić w formie raportu osiągnięcia oraz sytuację 

panującą w Klubie, składającą się z wyników rywalizacji i postępów w szkoleniu piłkarek. 

2.11 Organizować raz na kwartał zebrania sztabu szkoleniowego w celu omówienia spraw 

bieżących w zespołach, programu szkolenia jak i planowania pracy w Klubie. 

2.12 Podczas spotkań sztabu doszkalać ich członków w ramach realizacji Programu 

Szkoleniowego KKS „Wisła” Skoczów. 

2.13 Koordynować zgłoszenia do rozgrywek PZPN, ŚlZPN oraz turniejów 

krajowych/zagranicznych, a także spotkań towarzyskich/sparingowych. 

2.14 Koordynować organizację Klubowych turniejów piłkarskich i czuwać  

nad ich prawidłowym przebiegiem. 

2.15 Systematycznie przeprowadzać nabór zawodniczek do Klubu. 

2.16 Wspierać promocję Klubu poprzez realizację autorskich projektów popularyzujących 

żeńską piłkę nożną w środowisku lokalnym. 

 

 

 



3. Trener ma prawo: 

 

3.1 Trener ma prawo przerwania zajęć w przypadku: 

- ingerencji z zewnątrz osób trzecich, 

- szczególnie niesportowego zachowania zawodników, 

3.2 Ma prawo wykluczyć zawodniczkę z zajęć (usunąć z boiska) w przypadku: 

- niestosowania się do poleceń, 

- braku zaangażowania podczas zajęć, 

- stwarzania zagrożenia dla innych zawodniczek, 

- stwarzania zagrożenia dla samej siebie, 

- zagrożenia dla trenera, 

- notorycznego przeszkadzania w realizacji zajęć,  

- wulgarnego zachowania w stosunku do trenera bądź zawodniczek. 

3.3 Zawodniczka niepełnoletnia wykluczona z zajęć może opuścić trening tylko pod opieką 

rodzica lub opiekuna prawnego lub w razie jego nieobecności pozostać pod opieką trenera. 

3.4 Trener ma prawo zawiesić zawodniczkę w zajęciach na okres 14 dni. 

3.5 Trener ma prawo zgłosić wniosek do Zarządu o skreślenie z listy członków klubu bądź 

zawieszenie zawodniczki w przypadku: 

- wysoce niesportowego zachowania, 

- podejrzenia o spożywanie używek, alkoholu, tytoniu, narkotyków, 

- wielokrotnego łamania regulaminu, 

- zaniedbań w obowiązkach szkolnych, 

- naruszenia dobrego imienia Klubu. 

3.6 Trener ustala skład prowadzonego przez siebie zespołu na mecze oraz rozgrywki. 

3.7 Ustala skład na zgrupowania, turnieje i obozy, a następnie przedstawia je do zatwierdzenia 

trenerowi koordynatorowi. 

 

4. Trener koordynator ma prawo: 

 

4.1 Zatwierdzenia list zawodniczek uczestniczących w turniejach, zgrupowaniach i obozach. 

4.2 Sugerowania nowych członków sztabu szkoleniowego Zarządowi Klubu. 

4.3 Monitorowania i dokonywania oceny trenera prowadzącego zespół. 

4.4 Przekazywania wszelkich uwag Zarządowi co do funkcjonowania zespołów i Klubu. 

4.5 Wykazywania inicjatywy i nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

4.6 Opiniować przydatność poszczególnych zawodniczek zespołu w związku z możliwością 

ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd 

Klubu. 

 

§8 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU 

1. Klub zapewnia prowadzenie szkolenia piłkarskiego przez wykwalifikowanych trenerów 

oraz posiadających uprawnienia zezwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

2. Zapewnienia opieki trenerskiej w czasie trwania treningów i meczy. 

3. Odpowiedniego doboru sprzętu pod względem bezpieczeństwa oraz jego przydatności  

do zajęć sportowych odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia sportowe. 

4. Organizacji oraz stworzenie odpowiednich warunków uczestnictwa w treningach, 

rozgrywkach (turniejach), obozach oraz innych imprezach sportowo-rekreacyjnych. 



5. Niedopuszczenie do zajęć sportowych zawodniczek niemających odpowiedniego stroju  

oraz znajdujących się w niedyspozycji fizycznej.  

6. Przed sezonem rozgrywkowym Klub przeprowadza spotkanie z rodzicami/opiekunami  

w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących, a pozostałe 

sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener 

prowadzący zajęcia. 

7. Zajęcia dodatkowe takie jak treningi indywidualne czy obozy letnie i zimowe  

są przedmiotem odrębnych projektów i regulują je odrębne umowy uczestnictwa w tych 

zajęciach. 

8. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych. 

9. Klub zastrzega sobie prawo do ustalania harmonogramu i zmiany terminów oraz lokalizacji 

treningów. W przypadku odwołania treningu z przyczyn losowych, zawodniczki i rodzice 

niezwłocznie zostaną o tym poinformowani. 

10. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie 

zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników) w rozgrywkach ligowych lub innych 

formach współzawodnictwa sportowego. 

11. Klub oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, w tym sprzęt 

sportowy zawodniczek, przyniesiony na teren obiektu, na którym odbywają  

się treningi/mecze. 

12. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie określa statut Klubu. 

§9 

KARY 

1. Stosowanie kar: 

 

1.1. Kary mogą być stosowane w każdym przypadku niesubordynacji oraz niewłaściwego 

zachowania niezgodnego z niniejszym regulaminem. 

1.2. O ukaranie członka Klubu wnioskują: trenerzy, członkowie Zarządu Klubu. 

1.3. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionej prowadzone jest komisyjnie,  

a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu.  

1.4. Zawodniczce przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 30 dni  

od daty otrzymania kary. 

1.5 Trenerzy nie wywiązujący się z obowiązków wynikających z regulaminu oraz zawartej 

umowy, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu prowadzonemu przez Zarząd Klubu. 

 

2.Rodzaje kar: 

 

a) upomnienie przez Trenera. 

b) ostrzeżenie przez Zarząd Klubu 

c) udzielenie nagany 

d) wykluczenie z treningu 

e) wykluczenie z udziału w rozgrywkach 

f) dyskwalifikacja okresowa 

g) wydalenie zawodniczki z Klubu 

 

 

 

 

 



§10 

NAGRODY 

1.Przyznawanie nagrody: 

 

1.1. O nagrodzenie członka Klubu wnioskują: trenerzy, członkowie Zarządu Klubu. 

1.2. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu. 

1.3. Za aktywny udział w pracach Klubu, systematyczny udział w zajęciach treningowych  

i rozgrywkach, nagrody w postaci dyplomu lub sprzętu sportowego (wg. możliwości 

finansowych Klubu). 

1.4. Za godne reprezentowanie Klubu w przypadku powołania zawodniczki do Kadry wyższego 

szczebla (województwa lub reprezentacji kraju) nagrody w postaci dyplomów pochwalnych 

oraz sprzętu sportowego. 

 

 

2.Rodzaje nagrody: 

 

a) pochwała ustna 

b) pochwała w formie dyplomu 

c) nagroda pieniężna lub rzeczowa 

d) odznaczenie sportowe lub związkowe 

 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kobiecy Klub Sportowy „Wisła” w Skoczowie zastrzega sobie prawo do zmian  

w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach 

zawodniczki/ rodziców/ opiekunów prawnych. 

2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodniczkę, rodzica/opiekuna 

prawnego lub trenera, może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie 

Sportowym i wydalenia z Klubu. 

3. Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez 

Zarząd Klubu lub trenera prowadzącego zajęcia treningowe/trenera koordynatora. 

Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji w stosunku  

do zaistniałej sytuacji. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022. 

 

 

                                                       Zarząd Kobiecego Klubu Sportowego „Wisła” w Skoczowie 

 

 

 

 


