
Clubul Sportiv MIRAMAR se obliga:
- sa asigure materialele si conditiile necesare desfasurarii activitatii
fotbalistice;

- sa asigure participarea la competitii oficiale si amicale ;
- sa asigure indrumarea activitatii fotbalistice sub conducerea unor
antrenori competenti cu istoric in domeniu fotbalistic ;
-sa anunte din timp programul competitiv cat si orarul
antrenamentelor
- sa asigure un mediu propice dezvoltarii corecte, atat pe plan
fotbalistic, cat si social.

Obligatiile jucatorilor :
- sa respecte regulamentele impuse de FRF in
vigoare www.frf.ro/statut-regulamente; http://amfb.ro;
- sa aiba un parcurs scolar bun, care sa dovedeasca faptul ca
activitatea
fotbalistica nu este un impediment pentru rezultatele scolare ;
- sa participe la toate sesiunile de antrenament, jocuri amicale,
oficiale
si activitati extrasportive, in cazul in care este convocat ;
- sa aiba un comportament care sa faca cinste clubului sportiv, atat
in
timpul activitatilor fotbalistice, cat si in timpul liber ;
- sa aiba o alimentatie corecta;

- sa nu participe la alte activitati sportive, fara sa anunte in prealabil
antrenorul grupei din care face parte;
- sa pastreze curatenia pe teren si la vestiare;
- sa pastreze in conditii optime echipamentele si materialele de care
beneficiaza din partea clubului.



In cazul accidentării în afară antrenamentelor sau lipsa temporara
de la
antrenamente din diferite motive care nu sunt din cauza CLUBULUI
SPORTIV MIRAMAR, cotizația se plătește normal

Parintii au ca obligatii :
- sa se informeze despre regulamentele FRF in
vigoare www.frf.ro/statut-regulamente; http://amfb.ro
- sa asigure acasa un mediu propice dezvoltarii din punct de vedere
sportiv (alimentatie, ore de odihna, motivare, etc.) ;
- sa aiba o relatie decenta cu ceilalti parinti ;
- sa nu instige impotriva activitatii clubului sau a oricarui membru
din
cadrul clubului ;
- sa aiba un comportament civilizat la toate competitiile de orice
natura,
cat si la antrenamente ;
- sa participe la sedintele cu parintii, care au ca scop imbunatatirea
activitatii copiilor si a clubului.

Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine excluderea
periodica sau definitiva din cadrul clubului!


