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REGULAMENT  

PENTRU PARTICIPAREA LA ANTRENAMENTELE  

SECŢIILOR DE SPORT  
  

Pentru o bună desfăşurare a antrenamentelor şi a activităţilor secţiilor sportive, sportivii şi antrenorii au 
obligaţia de a respecta prezentul regulament. Se aduc la cunoştinţă următoarele: 
 
1. Ţinuta şi comportamentul în sala de antrenament. 

 
 Echipamentul sportiv este obligatoriu. El se compune din: colant (pentru secţiile majorete şi 

gimnastică) / şort / pantalon scurt / pantalon de trening şi tricou / maieu. Încălţămintea va fi 
adaptată sălii de antrenament, astfel: pantofi sport pentru secţia handbal şi ciupici pentru secţiile 
majorete şi gimnastică. Echipamentul de antrenament este asigurat de cursanţi. 

 Este interzis accesul cu încălţămintea de stradă; 

 Bijuteriile (inel, lanţ, brăţări) NU sunt permise în timpul antrenamentului; 

 Fetele trebuie sa poarte părul prins pe lângă cap, ordonat; 

 În timpul antrenamentului telefoanele mobile vor fi închise; 

 Pentru orice nelămurire sau probleme, adresaţi-vă antrenorului în vederea soluţionării şi a evitării 
oricărui conflict; în caz de indisciplină ne rezervăm dreptul de a exclude copilul din secţia 
sportivă. 

 Mersul la toaletă se face înainte de începerea antrenamentului sau cu acordul antrenorului; 

 Sosirea la sală se face cu cel puţin 15 minute înainte de începerea antrenamentului;  

 Lucrurile personale sunt responsabilitatea proprietarului lor. Şcoala Copiilor nu se face 
răspunzătoare nici pentru furtul şi nici pentru deteriorarea lor; 

 Se interzice accesul în sală în lipsa sau fără acordul antrenorului sau responsabilului de sală; 
accesul în sală la antrenamente va fi permis numai copiilor înscrişi la secţiile sportive, iar părinţii 
(însoţitorii) nu pot intra în sală cu copii mai mici (fraţii sau surorile celor înscrişi) deoarece se pot 
întâmpla accidente. 

 Se interzice lucrul oricărui tip de exerciţiu fără supravegherea sau acordul antrenorului. 

 Echipamentul (costumul) de competiţie / spectacol este proprietatea Şcolii Copiilor şi se 
păstrează în condiţii care să nu-l deterioreze. Înmânarea costumelor / echipamentelor se face de 
către persoana responsabilă, la ultimul antrenament dinaintea evenimentului, pe bază de 
semnătură. Predarea echipamentului / costumului, se face pe bază de semnătură la primul 
antrenament de după eveniment, dacă responsabilul nu specifică altfel. Nepredarea 
echipamentului / costumului conform datei anunţate, atrage după sine plata unei taxe de 
închiriere de 50 lei pe săptămână. Deteriorarea costumului / echipamentului ca urmare a spălării, 
călcării, manevrării şi depozitării defectuoase atrage de la sine imputarea costului acestuia. 

 
2. Obligaţiile sportivului: 
 

 Pentru înscrierea la curs se va aduce fişa de înscriere completată împreună cu documentele 
solicitate si taxa de antrenament lunară; 

 La dosarul de înscriere se ataşează şi adeverinţa medicală de la medicul de familie care atestă 
că este apt pentru efort fizic susţinut. Lipsa acesteia poate duce la excluderea sportivului de la  
curs; 

 Sportivul va efectua câte o vizită medicală la fiecare început de an şcolar, prezentând de fiecare 
dată avizul medical pentru continuarea cursurilor, iar pentru secţia de handbal sportivii vor 
efectua vizita medicală de două ori pe an, pentru a primi pe legitimaţie VIZA MEDICALĂ pentru 
competiţii (tur şi retur); 
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 La spectacolele / competiţiile / evenimentele unde este invitată Şcoala Copiilor să participe, copiii 
vor fi selecţionaţi de către antrenor pe baza numărului de participanţi necesar, vârstă sau alte 
condiţii impuse de organizatorii evenimentelor, cât şi a seriozităţii sportivului, evidenţiat prin 
numărul de prezenţe la antrenament, a implicării acestuia în derularea antrenamentului şi al 
rezultatelor obţinute, incluzând progresul făcut de fiecare sportiv. Dacă unul sau mai mulţi sportivi 
aleşi nu pot participa la eveniment / competiţie / spectacol, aceştia vor anunţa antrenorul sau 
conducerea Şcolii Copiilor în termen de 24 de ore de la selecţia acestora, specificând motivul 
absenţei.  

 În timpul antrenamentelor, spectacolelor, competiţiilor, părinţii nu au permisiunea să intervină în 
procesul educativ. 

 Motivarea absenţelor pe caz de boală se face doar pe baza adeverinţei medicale;  

 Orice înlocuitor temporar al antrenorului, are aceleaşi drepturi şi obligaţii, ca urmare cursanţii vor 
respecta indicaţiile acestuia.  

  
3. Obligaţiile antrenorului: 
 

 Antrenorul are obligaţia să menţină buna desfăşurare a antrenamentului atât din punct de vedere 
al disciplinei, cât şi din punct de vedere al calităţii tehnice. Antrenorul va face toate eforturile 
pentru a sprijini copiii să evolueze şi să aibă rezultate. 

 Antrenorul are obligaţia să aducă la cunoştinţa părinţilor evoluţia copilului lor. 

 Absenţa antrenorului se poate produce în două cazuri: 
- absenţă programată, caz în care se va anunţa dinainte data în care va absenta şi va propune 

un înlocuitor sau va anunţa reprogramarea antrenamentului; 
- absenţă neprevazută în funcţie de evenimentele petrecute în ultimul moment, caz în care 

anunţul se va face în funcţie de posibilităţile situaţiei; 

 În caz de accidente care pot surveni in timpul antrenamentelor sau in competiţii, antrenorul va lua 
masurile necesare (prim ajutor) şi va solicita părinţilor continuarea demersurilor medicale. 

 Toate informaţiile despre Şcoala Copiilor sau alte activităţi vor fi afişate în sală sau anunţate prin 
email pentru consultare sportivilor şi părinţilor; 

 Prezenţa la antrenament a sportivului va fi înregistrată într-un tabel de prezenţă completat de 
antrenor. 

 
4. Taxe 

 
 Taxa de curs (abonamentul) se achită lunar, în primul antrenament din luna respectivă 

(indiferent de numărul de ore prezente) şi nu este returnabilă, excepţie făcând sportivii de la 
handbal care au optat pentru plata în două rate şi care vor efectua plata primei rate în primul 
antrenament din luna respectivă şi a doua rată în primul antrenament după data de 15 a 
fiecărei luni; 

 Se face excepţie şi se plăteşte taxa redusă (pe jumătate de lună sau pe lecţie) atunci când 
cursantul este bolnav (cu obligativitatea să anunţe această situaţie şi să prezinte adeverinţa 
medicală) şi a frecventat cursul mai puţin de trei antrenamente pe lună în cazul secţiilor majorete 
şi gimnastică şi 6 antrenamente în cazul secţiei de handbal; vor plăti taxă redusă şi sportivii nou 
înscrişi care au venit la antrenamente de la mijlocul sau sfârşitul lunii sau cei care au optat în fişa 
de înscriere pentru participarea la jumătate din numărul de antrenamente lunar. 

 Fraţii / surorile beneficiază de reducere de 10% din taxa de antrenament lunară. Nu se acordă 
reducere pentru fracţiuni de abonament (taxă redusă).  

 Pentru sportivii înscrişi la majorete şi gimnastică, în vederea participării la concursuri / spectacole 
vor fi efectuate antrenamente suplimentare (în plus faţă de cele cuprinse în abonament). 
Antrenamentele suplimentare se plătesc în plus faţă de abonament, la ultimul antrenament al lunii 
respective.  

 Participarea la concursuri / evenimente se asimilează cu prezenţa la antrenament. 

 La absentarea nemotivată la mai mult de jumătate din numărul de prezenţe ale unei luni sau 
neachitarea taxei de curs până la ultimul antrenament din luna respectivă, se consideră renunţare 
la curs. Reînscrierea se poate face achitând o taxă de 20 lei şi taxa pe o lună din cele absentate. 
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 Anual, vara, se organizează cu contribuţia financiară a părinţilor cantonamente / tabere de 
pregătire sportive în vederea participării la competiţii de gen. Şcoala Copiilor are datoria de a 
identifica cele mai bune oferte din punct de vedere al locaţiei şi al ofertei de preţ. Participarea la 
aceste evenimente este opţională, însă neparticiparea la aceste evenimente poate atrage o mai 
slabă pregătire a sportivului şi deci, posibila neincludere în viitoare competiţii. 

 Costurile pentru costume de spectacole şi competiţii, sunt suportate de Şcoala Copiilor. Cursanţii 
vor asigura elementele suplimentare din ţinută (pantofi sport, dres, şosete, ciupici, accesorii de 
păr). 

 Taxele de înscriere la competiţii / evenimente sunt suportate de cursanţi. 
 

5. Alte menţiuni: 
 

 Dialogul părinţi – antrenor, director sau altă persoană din cadrul Şcolii Copiilor se va limita doar la 
copilul aparţinător, fără a face referiri la alt copil, astfel încât fiecare părinte va discuta doar 
despre rezultatele şi evoluţia propriului copil.  

 Se vor anunţa şi organiza lecţii deschise, periodic.   

 În timpul antrenamentelor sau participării la evenimente / spectacole, copiii vor fi fotografiaţi sau 
filmaţi, iar imaginile vor face parte din materialele promoţionale ale Şcolii Copiilor. 

 Programul de antrenamente anual se derulează din luna septembrie până în iunie inclusiv, după 
cantonament fiind reluate antrenamentele. Mini – vacanţele din cursul anului şcolar vor fi stabilite 
de reprezentantul Şcolii Copiilor de comun acord cu părinţii. 

 Copiii care timp de un an au dovedit un real interes pentru promovarea imaginii Şcolii Copiilor 
prin participarea la toate evenimentele / competiţiile din anul respectiv, nu au avut absenţe de la 
antrenamente, au progresat vizibil în pregătirea lor şi au obţinut rezultate deosebite la competiţii 
pot primi burse, materializate fie prin participarea gratuită la antrenamente (pe o lună / trei luni / 
şase luni sau un an), fie prin participarea gratuită în tabere / cantonamentele organizate de 
Şcoala Copiilor. Aceste burse nu se transferă şi nu pot fi transformate în bani. Propunerile pentru 
burse sunt făcute de către antrenori la sfârşitul anului şcolar şi sunt aprobate de Preşedintele 
Asociaţiei pentru Formare sub patronajul căreia funcţionează Şcoala Copiilor, urmând să intre în 
vigoare în vara anului respectiv sau la reluarea antrenamentelor în anul şcolar următor. Numărul 
şi tipul burselor este limitat, în funcţie de sponsorizările primite. Vor fi supuse analizei şi aprobării 
şi burse sociale pentru copiii talentaţi, cu situaţii materiale precare. 

 
În cazul nerespectării prezentului regulament, Şcoala Copiilor va fi 
absolvită de orice responsabilitate. 
 
Nerespectarea regulamentului va atrage excluderea temporară sau 
definitivă de la cursuri.  
 
Preşedinte 
 

 
Gabriela Ionescu 


