
REGULAMIN TALENT CATS                   

 

Ja- rodzic/opiekun- zobowiązuję się do: 

 

1. Godnego reprezentowania Klubu podczas zajęć i poza nimi 

 Zdaję sobie sprawę z tego, że swoim zachowaniem jestem wizytówką Talentu Warszawa 

 

2. Przestrzegania właściwego ubioru podczas treningów: 

- koszulka treningowa Talent Cats  

- odpowiednie obuwie treningowe (na zmianę) 

 

3. Aktywnego udziału w życiu drużyny, tj.: 

- udziału w zebraniach organizowanych przez Talent Warszawa 

- udziału w występach, pokazach tanecznych 

- systematycznego zapoznawania się z informacjami, zamieszczanymi na oficjalnej stronie 

Talent Cats www.cats.talent.waw.pl oraz obecności w grupie na fb talentcatsdance 

- informowaniu trenerów o nieobecnościach na zajęciach oraz pokazach, w możliwie 

najszybszym czasie, 

- dbania o: sportowy tryb życia, zdrowe odżywianie – wodę na treningu i higienę osobistą 

swojego dziecka 

- dbania o punktualność dziecka na zajęciach (w sytuacjach wyjątkowych skontaktowania się  

z trenerem) 

 

4. Uiszczania opłaty miesięcznej do 10 dnia każdego miesiąca (w przypadku sytuacji wyjątkowych 

skontaktowania się z trenerem) 

 

5. Obowiązuje kategoryczny zakaz o którym poinformowałem/am  dziecko: 

- spożywania alkoholu na obiektach, na których odbywają się treningi / mecze / turnieje 

- palenia tytoniu na obiektach, na których odbywają się treningi / mecze / turnieje 

- uczestnictwa w treningach / meczach / turniejach, organizowanych przez inne kluby 

- używania niestosownych i wulgarnych słów na treningach 

- niekoleżeńskiego zachowania na treningach  

- opuszczania Sali treningowej bez zgody oraz wiedzy trenera 

- posiadania i używania telefonu komórkowego podczas treningu 

- spożywania jedzenia podczas treningu 

- nieszanowania sprzętu klubowego 

 

6. Do 6 roku życia dziecka, wstęp do szatni mają jedynie trener oraz rodzice/prawni opiekunowie 

dzieci 

 

7. Po 6 roku życia dziecka, rodzice usamodzielniają dzieci - w szatni może przebywać jedynie 

trener + asystent oraz zawodnicy 

http://www.cats.talent.waw.pl/


 

 

8. Trenerzy zastrzegają sobie prawo do niewpuszczenia bądź usunięcia dziecka z zajęć,  

w przypadku rażącego naruszenia regulaminu 

 

9. Za rażące łamanie regulaminu lub brak reakcji na wcześniejsze upomnienia Zarząd Talent 

Warszawa ma prawo zawiesić bądź wydalić zawodnika z Klubu 

 

10. W przypadku rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie u trenera 

 

 

 

 

 

….……………………………… 

(Data, podpis uczestnika zajęć) 

 

…………………………………. 

(Data, podpis rodzica/opiekuna) 

 


