
§ Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko 
nauki w Akademii MKS Mieszko Gniezno 
jest zawarcie umowy z Klubem.

§ Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia 
Zawodnikowi opieki przed i po treningu, 
meczu czy imprezie sportowej oraz 
zapewnienia dowiezienia i odbioru 
Zawodnika.

§ Podczas zajęć treningowych i meczów 
dzieci są pod opieką Trenera. Rodzice 
mogą obserwować je pozostając poza 
boiskiem w wyznaczonym dla nich 
miejscu (Stadion z główną murawą – 
trybuny dla rodziców, sztuczne boisko 
i orliki – po przeciwnej stronie od ławek 
rezerwowych).

§ Podczas zajęć treningowych 
Opiekunowie mogą kontaktować się 
z dzieckiem tylko w wyjątkowych 
sytuacjach.

§ Opiekunowie podczas zajęć 
treningowych jak również meczy mają 
zakaz wstępu na płytę boiska oraz 
do szatni.

§ Opiekunowie podczas meczy ligowych, 
sparingów czy turniejów winni 
zachowywać się kulturalnie, akceptować 
wszystkie decyzje sędziego, oraz nie 
obrażać drużyny przeciwnej. Nigdy nie 
krytykujemy publicznie sędziowania.

§ Podczas obserwacji zajęć treningowych 
jak również meczy obowiązuje całkowity 
zakaz spożywania alkoholu, palenia 
papierosów, zażywania jakichkolwiek 
narkotyków i innych niedozwolonych 
prawem używek.

§ Zawsze zachęcamy dzieci do gry zgodnej 
z zasadami Fair Play.

§ Zawodnicy uczeni są podejmowania 
własnych decyzji na boisku, 
od poprawiania ich błędów i podpowiedzi 
jest tylko i wyłącznie Trener. 

§ Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się 
powiadomić trenera prowadzącego 
drużynę o każdej nieobecności dziecka 
na treningu.

§ Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się 
do nie podważania autorytetu Trenera 
w obecności dzieci i innych rodziców.

§ Rodzice / Opiekunowie winni zgłaszać 
wszystkie problemy, wątpliwości i uwagi 
bezpośrednio do Trenera lub 
Koordynatora.

§ Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się 
dbać o dobry wizerunek MKS Mieszko 
Gniezno.

§ Nie traktuj dziecka jak profesjonalnego 
piłkarza. Wszyscy mają jeszcze czas 
na popełnianie błędów. W sportowej 
edukacji tak samo ważne jest nauczyć się 
wygrywać i przegrywać.

§ Rodzice / Opiekunowie dają przykład 
dzieciom dlatego ucz swoje dziecko 
na własnym przykładzie punktualności, 
kultury, wartości. Chwal i popieraj wysiłek 
fizyczny.

§ Podczas meczy tylko i wyłącznie 
kibicujemy i oklaskujemy zawodników. 
Nagradzajmy również brawami 
przeciwników.  Używamy zwrotów 
„brawo”;  „super” itd.
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