
Załącznik nr 1. 

Obowiązki i prawa zawodnika I zawodniczki sekcji piłki nożnej MUKS Sokół 
Kolbuszowa  Dolna. 

Zawodnik I zawodniczka sekcji piłki nożnej MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna zobowiązuje się w 
czasie swoich występów w barwach Klubu: 

1)   uczestniczyć w miarę możliwości we wszystkich meczach i zajęciach klubu, w treningach, bez 
względu  na  to  czy  zostały  one  ustalone  wcześniej,  czy  były  specjalnie  zaaranżowane,  w 
zebraniach i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów. 

2)    w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik powinien 
niezwłocznie  zawiadomić  lekarza  (lub  inną  osobę  odpowiedzialną  za  sprawy  medyczne) 
wyznaczonego przez klub. 

3)     wyczerpująco stosować atletyczne i terapeutyczne środki zarządzone przez osoby odpowiednio 
wyznaczone  przez klub, biorąc pod rozwagę indywidualne możliwości zawodnika, 

4)     dbać o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony przez klub oraz zwrócić ww. 
        wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania przynależności klubowej. 
5)    zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu, PZPN i ogólnie 

futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących 
wewnętrzną sprawą klubu, przy czym zawodnik  ma prawo do swobody wypowiedzi,  o ile nie 
będzie to dyskredytowało ani klubu, PZPN ani dyscypliny piłki nożnej. 

6)     przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, dbając o realizację 
        zaleceń trenera  dotyczących  stylu  życia,  w takim stopniu  jak odnosi  się to do występów 

zawodnika. 
7)    zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu W 

szczególności,  akceptować  decyzje  podejmowane  przez  sędziego  lub  asystenta  sędziego 
podczas meczu bez protestu. 

Prawa zawodnika I zawodniczki sekcji piłki nożnej MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna. 

W  okresie  obowiązywania  przynależności  klubowej  MUKS  Sokół  zapewnia  zawodnikowiI 
zawodniczce co następuje: 

1) wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu i gry, 
2) obiekty do treningu i gry, zgodne z przepisami PZPN, 
3) opiekę medyczną, 
4) sprzęt i ubiór sportowy (zgodnie z możliwościami finansowymi Klubu), 
5) program treningowy, 
6) uwzględnienie obowiązków szkolnych lub zawodowych zawodnika przy ustalaniu wymogów 

treningowych tak aby pogodzić interesy zawodnika i Klubu. 
7) posiłek podczas wyjazdowych zawodów dla zawodniczek II ligi kobiet, 

Zarząd może również przyznać zawodniczce stypendium sportowe na zasadach zawartych w 
„Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych” w miarę możliwości finansowych.

Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie 
zawodnik upoważnia klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego wykorzystania, 
w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą wszystkich obecnych i 
przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp. 

Akceptuję  powyższe warunki bez zastrzeżeń.                            Data....................................................

.............................................................                                               ......................................................  
Podpis zawodnika/ zawodniczki 

opiekuna ustawowego
Podpis przedstawiciela Klubu


