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Kodeks wewnętrzny Klubu Sportowego Królewscy Płock 

1. Każdy zawodnik zobowiązany jest godnie reprezentować klub zarówno podczas zajęć 
sportowych jak i w życiu codziennym. 

2. Obowiązkiem każdego zawodnika klubu jest systematyczne podnoszenie swoich 
umiejętności sportowych poprzez całoroczne zajęcia z zakresu piłki nożnej 
organizowane przez KS Królewscy Płock. 

3. Piłkarze uczęszczający na zajęcia, zobowiązani są do posiadania niezbędnego, 
odpowiedniego sprzętu treningowego dostarczonego przez KS Królewscy Płock.  

4. Adepci klubu dbają o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe 
znajdujące się na obiektach sportowych. 

5. Zawodnicy używają sprzęt sportowy KS Królewscy Płock tylko i wyłącznie podczas 
zajęć treningowych klubu. 

6. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez KS Królewscy Płock mają 
obowiązek wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń 
oraz przestrzegania zasad ich wykonania. 

7. Zawodnicy przyjęci do klubu mają obowiązek uzyskiwać zadowalające wyniki w nauce 
szkolnej. 

8. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen 
szkolnych w celu ich weryfikacji. 

9. Słabe wyniki w nauce, mogą być podstawą do czasowego zawieszenia zawodnika 
w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

10. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do 
kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny 
przeciwnej. Zabrania się podpowiadania bądź instruowania zawodników. 

11. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe, obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. 

12. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice przebywają w miejscach do 
tego przeznaczonych(trybuny). 

13. Rodzice lub opiekunowie zawodników oraz osoby postronne, mają zakaz wchodzenia 
i przebywania w szatni bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć treningowych. 

14. Koszt uczestniczenia pojedynczego zawodnika KS Królewscy Płock ustala na 100 
złotych miesięcznie. Czesne należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata jest 
pobierana z góry za każdy miesiąc. 

15. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat w przypadku niskiego statusu materialnego 
rodziców bądź opiekunów zawodnika. Decyzję podejmuje prezes klubu, po 
zaopiniowaniu wniosku przez trenera grupy. 


