Składy grupy CDG od 18.05

Grupa C
Termin/miejsce

Wtorek SP 34 ul.
Ul.Herdera
g.16.30-17.30
Czwartek SP 30
Ul. Pieczewska
g.17.00-18.00

Boisko nr 1

Boisko nr 2

Amlicki
Miłosz
Bronowicki Dominik
Bruno Lenart
Burza
Maks
Dobrzyński Szymon
Janusz
Antek
Kołakowski
Olek
Kowalczyk
Piotr
Kuczyński Staś
Piatczyc
Olek
Przyborowski Szymon
Sierocki Alan
Sołoducha Staś

Ryniec
Aleksander
Owsiejko Kuba
Rzeźniak Leon
Bogdański
Jakub
Kaleta
Max
Dzik
Tymon
Wółkiewicz Alan
Korcz
Aleksander
Stańczak
Tomasz
Zając
Miłosz
Zięty
Ksawiery
Zięty
Maks
Tarka
Sebastian

Grupa D/G
termin/miejsce

Boisko nr 1

Boisko nr 2

Wtorek SP 34 ul.
ul. Herdera
g.17.45-18.45

Kramek
Aleksander*
Jesionowicz Antek*
Płoski
Piotr^
Schubert
Ryszard^
Kwaterkiewicz Jakub
Kaczmarek Jakub^
Lubert Kuba^
Kulczycki Tymon
Suwiński
Marcel
……………………

Gałęza
Błażej*
Mauch
Michał*
Kowalewski Dominik
Lipiński
Łukasz
Wysocki
Ksawiery
Rawa
Maciej
Szczepański Krzysiek

Czwartek SP 30
ul. Pieczewska
g.18.00-19.00

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:
1/ zajęcia prowadzone będą jednocześnie w dwóch grupach max 14 osobowych na dwóch boiskach:
tartanowe (płaskie obuwie) i sztuczna trawa. W treningu mogą brać udział zawodnicy wyłącznie
wpisani na listach treningowych. Rodzice zawodnika nie wpisanego na listę treningową powinni
przed przyjściem na zajęcia skontaktować się z trenerem Andrzejem Nakielskim tel. 604 532 547.
2/ Na trening przychodzimy ok. 5-10 min przed zajęciami , nie wcześniej i zachowujemy bezpieczne
odległości.
3/ Zawodnicy na zajęcia będą wchodzić oznaczonym wejściem, a wychodzić również oznaczonym
wyjściem, po treningu powinni udać się bezpośrednio do domu.

4/ Zajęcia do odwołania trwać będą 60 min., w przypadku dalszego „odmrażania sportu” czas zajęć
będzie wydłużany.
5/ W czasie treningu rodzice nie mogą przebywać na boisku i proszeni są, żeby w oczekiwaniu na
koniec zajęć przebywając poza boiskiem zachowali bezpieczne odległości między sobą, nie grupując
się. W czasie zajęć zawodnik jest pod opieką trenera, rodzic ma prawo się oddalić. Zawodnik do lat 13
roku życia przyprowadzany i odprowadzany jest pod opieką rodzica.
6/ Przed i po zajęciach należy dezynfekować ręce własnym płynem dezynfekującym, płyn będzie
również dostępny na boisku.
7/ Przed i po zajęciach nie będzie dostępna szatnia, zawodnik na zajęcia musi przyjechać już
przebrany w strój sportowy oraz posiadać własną piłkę.
8/Zajęcia będą przeprowadzane bez względu na pogodę na powietrzu, w razie przewidywanej
nieobecności zawodnika na danym treningu rodzic piłkarza ma obowiązek poinformować wcześniej
o tym trenera. W razie rezygnacji z uczestnictwa zawodnika w zajęciach rodzic ma obowiązek
powiadomienia trenera Andrzeja Nakielskiego o w/w decyzji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
nowego miesiąca.
9/ Miejsce, termin i godziny zajęć są ważne do odwołania i z przyczyn niezależnych od klubu mogą
ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować sms-em. W związku z tym w
przypadku zmiany nr tel. rodzica prosimy o informację uaktualniającą.
10/ W zajęciach mogą brać udział zawodnicy zdrowi nie objęci kwarantanną.
11/ Wszelkie inne informacje można otrzymać u trenera Andrzeja Nakielskiego tel. 604 532 547 ,
naki@naki.pl

