
Prawa zawodnika

1. Do uczestnictwa w zajęciach po spełnieniu wszystkich 

warunków narzuconych przez regulamin klubu i regulamin 

drużyny. 

2. Nie uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby i uspraw-

iedliwienia przez rodzica. 

3. Ma prawo do reprezentowania innych barw klubowych po 

wyrażeniu zgody przez zarząd HUKS „Niedźwiadki”.

Prawa trenera

1. Trener ma prawo przerwania zajęć w przypadku: 

a. Ingerencji z zewnątrz osób trzecich,

b. Szczególnie nie sportowego zachowania zawodników, 

2. Ma prawo wykluczyć zawodnika z zajęć (usunąć z lodu) w 

przypadku: 

a. Nie stosowania się do poleceń,a. Nie stosowania się do poleceń,

b. Braku zaangażowania w pracy na zajęciach,

c. Stwarzania zagrożenia dla innych zawodników,

d. Stwarzania zagrożenia dla samego siebie,

e. Zagrożenia dla trenera,

f. Rozbijania pracy drużyny na zajęciach. 

3. Zawodnik wykluczony z zajęć może opuścić trening tylko 3. Zawodnik wykluczony z zajęć może opuścić trening tylko 

pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub w razie jego 

nieobecności pozostać pod opieką trenera.

4. Trener ma prawo zawiesić zawodnika w zajęciach na okres 

trzech dni.

5.5. Trener ma prawo zgłosić wniosek do zarządu o skreślenie z 

listy członków klubu bądź zawieszenie zawodnika w przypad-

ku:

a. Wysoce nie sportowego zachowania,

b. Podejrzenia o spożywanie alkoholu, narkotyków, środków 

dopingujących,

c. Wielokrotnego łamania regulaminu drużyny.

6. Trener ustala skład na mecze, zawody, zgrupowania, turnie-

je, obozy i przedstawia do zatwierdzenia prezesowi klubu.

Obowiązki zawodnika

1. Zawodnik ma obowiązek punktualnego stawiania się na za-

jęciach. 

2. Ma obowiązek wykonywania poleceń trenera. 

3. Obowiązek wykonywania poleceń szczególnych, które 

ustala trener bezpośrednio przed treningiem bądź po treningu.

4. Zawodnik ma obowiązek koleżeńskiej współpracy z resztą 

drużyny. 

5. Obowiązek stawiania się na każdych zawodach w przypad-

ku powołania do składu.

6. Obowiązek uczestnictwa w zgrupowaniach, turniejach, 

obozach. 

7. Obowiązek godnego reprezentowania drużyny, klubu zarów-

no na zajęciach jak również poza nimi. 

8. Obowiązek systematycznego podwyższania swoich umiejęt-

ności (miernikiem umiejętności są sprawdziany, zawody, 

mecze, turnieje). 

9. Obowiązek uzyskiwania pozytywnych wyników w szkole.

Obowiązki trenera

1. Trener ma obowiązek dbać o rozwój całej drużyny zarówno 

pod względem szkoleniowym, wychowawczym, reprezentowan-

ia barw klubowych. 

2. Trener ma obowiązek dbać o rozwój każdego zawodnika 

zarówno pod względem szkoleniowym, wychowawczym, 

reprezentowania barw klubowych.

3. Obowiązek podwyższania swoich kwalifikacji i umiejętności. 

4. Dbanie o prestiż zawodów sportowych.

1. Na zajęciach za bezpieczeństwo każdego zawodnika odpowiada trener. 
2. Trener jest nauczycielem, szkoleniowcem i wychowawcą.

Regulamin drużyn HUKS „Niedźwiadki”


