REGULAMIN
POWIATOWEJ AKADEMII MAŁEGO SPORTOWCA
§1
Organizator
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96.
§2
Cel
Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia od najmłodszych lat, profilaktyka aktywności fizycznej, postaw
sportowych, profilowanie kierunków rozwoju dziecka w wybranych dyscyplinach sportowych.
§3
Miejsce
Obiekty sportowe PCS przy ul. Czaplinieckiej 96:
▪ Pływalnia kryta
▪ Sala gimnastyczna
▪ Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
▪ Hala namiotowa lodowiska sztucznego
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§4
Zasady ogólne
Akademia funkcjonuje w trakcie trwania roku szkolnego od września do końca maja.
W zajęciach Akademii mogą brać udział dzieci od 5 do 7 roku życia, u których nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
Zajęcia odbywają się w grupie wiekowej 5-7 lat, w terminach ustalonych w harmonogramie zajęć.
W modułach zajęciowych będą zastosowane elementy następujących dyscyplin sportowych:
 Lekkoatletyka
 Tenis ziemny
 Pływanie sportowe
 Łyżwiarstwo
 Hokej
Zasady pobierania opłat za uczestnictwo w zajęciach. Opłaty w formie karnetów miesięcznych,
w kwocie 70 zł, są wnoszone w kasie basenu lub lodowiska sztucznego, do 10 każdego dnia miesiąca.
Karnet 70 zł upoważnia do uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach w danym miesiącu.
Osoba przystępująca do zajęć w trakcie miesiąca wykupuje pełny karnet.
Jeżeli karnet zostanie wykupiony a dziecko nie uczęszcza na zajęcia, PCS nie zwraca kosztów ani nie
przedłuża ważności karnetu.
Na zajęcia w danej grupie wiekowej może być wydane maksymalnie 20 karnetów w miesiącu. Decyduje
kolejność zakupu.
§5
Prawa i obowiązki uczestnika Akademii
Przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu.
Szanowanie pracowników Akademii, koleżanek i kolegów z grupy, personelu PCS.
Pomoc trenerowi w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego.
Pozostawienie po sobie porządku i czystości.
Realizowanie poleceń trenera i pozostałych pracowników Akademii.
Sumienność, dyscyplina i punktualność na zajęciach.
Wszelkie dolegliwości zdrowotne natychmiast zgłaszać trenerowi.
Szanować i dbać o sprzęt sportowy.

§6
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii
1. Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację warunków regulaminu.
2. Rodzic /opiekun wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
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W trakcie zajęć rodzice / opiekunowie unikają kontaktowania się z dzieckiem.
Wstęp na boisko mają jedynie pracownicy Akademii oraz dzieci.
Kontakty z trenerem są możliwe jedynie przed zajęciami lub po zajęciach.
Rodzice/opiekunowie wykupują karnet wstępu najpóźniej do 10 każdego dnia miesiąca.
Udział w zebraniach organizowanych przez Akademię.
§7
Prawa i obowiązki Akademii Małego Sportowca
Zapewnienie miejsca, sprzętu i kadry instruktorskiej na potrzeby zajęć sportowych.
Stały nadzór nad pracą instruktorów.
Kontrola liczebności grup zajęciowych. W zajęciach jednorazowo nie może uczestniczyć więcej niż 20
osób na jednego instruktora.
Akademia ma prawo nie dopuścić do zajęć dziecko bez ważnych badań lekarskich lub przy braku
deklaracji zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
Dziecko sprawiające problemy wychowawcze lub którego zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla
innych uczestników zajęć, będzie wykluczane z Akademii. W takim przypadku opłata karnetowa będzie
zwracana.
Wykluczeniu z zajęć podlegają również osoby nie przestrzegające regulaminu Akademii.

§8
Uwagi końcowe
1. Wszelkie uwagi, wnioski i postulaty dotyczące działalności Akademii należy kierować do Dyrektora
Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej
www.pcs-belchatow.pl oraz podawane bezpośrednio do wiadomości uczestników.

