Zielona Góra, 24.06.2020 r.
TRENINGI WAKACYJNE DLA ZAWODNIKÓW i ZAWODNICZEK FUNDACJI MINIBASKET
Prosimy Państwa o wypełnienie i przesłanie ważnych dla nas informacji na maila:
biuro@minibasket.pl
1. Imię i nazwisko (*) syna/córki………………………………………………………..., rocznik
urodzenia………….........., grupa treningowa .............................(Oseski, Szkraby, Smyki, Pędraki).
2. Oświadczenie o stanie zdrowia:

Ja niżej podpisany (*) rodzic / opiekun prawny zawodni(ka)/(czki) oświadczam, że (*) córka /
syn jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u (*) Niego/Niej i
innych domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych w związku z
czym może brać udział w zajęciach sportowych. W przypadku wystąpienia stanu
chorobowego

u

dziecka,

niezwłocznie

poinformuję

o

tym

Trenera

grupy.

(*)Niepotrzebne wykreślić.
3. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego (*).....................................................................
4. Nr kontaktowy rodzica.........................................../ adres mail:...............................................
(proszę wpisać czytelnie).
Poniższe zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa w WAKACYJNYCH zajęciach
organizowanych przez AKADEMIA MISTRZÓW KOSZYKÓWKI – ,,MINIBASKET’’ na czas
nałożonych obostrzeń sanitarnych, związanych z pandemią COVID-19 na sezon 2019/2020.
Zastosowanie zasad umożliwia: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, powrót
zawodników do aktywności sportowej, przywrócenie działalności Akademii Minibasket przy
spełnieniu wytycznych rządu.
Rodzice/opiekunowie prawni oraz zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do poniższych
zasad.
Udział w zajęciach na nowych zasadach jest możliwy po otrzymaniu przez Organizatora
podpisanych dokumentów: niniejszego dokumentu, oraz regulaminu treningów wakacyjnych.
Warunkiem uczestnictwa zawodnika w treningach jest BRAK ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA
SEZON 2019/2020 oraz regularne opłacanie odbytych jednostek treningowych.
Poniżej przedstawiamy nowe zasady oraz kilka informacji na temat planowanych treningów:
Prosimy o zaznaczenie miesiąca oraz ile razy w tygodniu chcą Państwo aby dziecko trenowało:
[CAŁY LIPIEC], [PIERWSZA POŁOWA LIPCA], [DRUGA POŁOWA LIPCA], [od 10 SIERPNIA],
[1 RAZ] , [ 2 RAZY] , [3 RAZY] , [CODZIENNIE w dni powszednie] (*) Niepotrzebne wykreślić
Miejsce treningu: sala sportowa Zespołu Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25A.
Maksymalna liczba zawodników na treningu: 1 grupa to maksymalnie 12 osób (sala
gimnastyczna) plus osoba prowadząca zajęcia - trener.
Czas treningu: od 30 do 60 minut od wieku/ po treningu 10 minutowa przerwa, na dezynfekcję.
Przedział czasowy: 16.45-19.00 od poniedziałku do piątku.
Fundacja Akademia Mistrzów Koszykówki MINIBASKET
ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra
NIP: 9731050046,tel. 535989996
biuro@minibasket.pl, www.minibasket.pl,
nr konta mBank: 59 1140 2004 0000 3602 7790 6432

Koszt 1 treningu: 25 zł. Po odbytych 4 treningach należy uiścić opłatę przelewem na konto
klubu.
Terminy treningów przekazane zostaną po zawiązaniu się grup i ich podziału.
Dokładny podział na grupy treningowe w poszczególnych rocznikach dokonują trenerzy.
Zawodnicy przyjeżdżają przebrani i gotowi do treningu (brak dostępu do szatni, możliwy będzie
dostęp do Toalety, środki sanitarne zapewnione: płyn, mydło).
Zawodnicy na treningach korzystają z własnej wody i mają mieć podpisaną butelkę/bidon.
Zabrania się korzystania lub współdzielenia butelkami, bidonami między zawodnikami.
Konieczna jest rezygnacja z podawania sobie ręki, uścisków, przybijania „piątek”.
Ze względu na przepisy o limicie ilości osób, rodzice w czasie treningu nie będą mieli możliwości
przebywania na obiekcie.
Przed treningiem i po treningu będzie możliwość korzystania z toalety.
Organizator zapewnia dozownik do dezynfekcji. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa przed
wejściem na obiekt i po zakończeniu zajęć, po wyjściu z obiektu.
Dziecko może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby
pełnoletniej, trener przejmuje dzieci pod opiekę o wskazanej godzinie odbioru.
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób
uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek
zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt (dojazd na trening i powrót).
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie przypadku choroby
zakaźnej wśród uczestników zajęć.
Podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektów sportowych jest Zespół Szkół
Ekologicznych Korzystanie z obiektów wiąże się z przestrzeganiem obowiązującego
regulaminu.
Szczegóły dla poszczególnych grup zostaną przesłane mailowo po ustaleniu planu
treningów przez trenerów grup w MINIBASKET. Oświadczam w imieniu własnym i
zgłoszonego przeze mnie uczestnika, że zapoznałem (am) się z Regulaminem uczestnictwa w
zajęciach Akademii Mistrzów Koszykówki – Minibasket Zielona Góra i akceptuję przedstawione
warunki.
Regulamin
stanowi
załącznik
do
niniejszej
karty
zgłoszeniowej.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka, w tym zdjęć i filmów z zajęć
z udziałem mojego dziecka w celach szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych przez
Akademię
Mistrzów
Koszykówki.
Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za każde zajęcia w wysokości 25 zł za jednostkę
treningową.
Zobowiązuję się do ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na
czas wakacji i dostarczenia do Akademii Mistrzów Koszykówki dokumentu potwierdzającego
takie ubezpieczenie w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zgłoszenia.

……………………………………….

……………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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