Pravidla chování pro hráče a rodiče
Volf Soccer Academy, z.s. je profesionální prestižní fotbalová organizace se zastoupením po celém světě.
Od hráče i rodiče se očekává, že se budou chovat po celou dobu takovým způsobem, aby co nejlépe
reprezentovali VSA. Níže je uveden seznam pravidel, které budou hráč i rodič po dobu spolupráce s VSA
dodržovat.
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Bude se vždy chovat slušně k ostatním lidem okolo sebe, čestně a kamarádsky.
Vyvaruje se používání vulgárních výrazů.
Nesmí omezovat či zneužívat ostatní hráče nebo hráčky či další účastníky (zákaz šikany).
Bude se po celou dobu konání akcí akademie řídit pokyny trenéra, dozorů.
Bez vědomí a svolení trenéra se nesmí vzdálit z prostor areálu, a to ani do nejbližšího okolí (vymezení
areálu provede trenér na prvním nástupu).
Šetří zapůjčený majetek akademie, vybavení hřišť a hal a areálů, kde sportuje.
Je povinen udržovat po sobě areál a okolí v čistotě, odnáší své odpadky sebou.
Nahlásí každý, i sebemenší úraz a zdravotní potíže trenérovi.
Nebere si na tréninky větší obnosy peněz, cennosti, mobil apod., pokud z toho něco nechá u sebe a ztratí
to, nenese akademie za ztrátu odpovědnost.
O vypůjčené věci se stará jako o vlastní a je povinen je nepoškozené vrátit.

Rodiče:
1. Rodiče nemají povolení vstupovat během tréninku na hřiště a narušovat tím chod tréninku. Pokud potřebují
hovořit s trenérem, musí tak učinit po dohodě s trenérem před nebo po tréninku, případně v jiný dohodnutý
termín.
2. Rodiče nesmí během tréninku jakkoli komunikovat se svými dětmi.
3. Neváhejte požádat druhé rodiče, pokud se chovají nepřiměřeně a jsou uneseni svými emocemi, aby se
chovali korektně a slušně vůči ostatním. Jste pro ostatní příkladem.
4. Podporovat své děti i v případě neúspěchu – to poslední, co chce od Vás dítě slyšet po nepovedeném
výkonu, je to, jak dnes špatně trénovali.
5. Rodiče netrénují – nechte trénovat trenéry.
6. Zdůrazňujte rozvoj dovedností – udělejte si čas a pomozte s rozvojem dovedností Vašeho dítěte i mimo
trénink.
7. Buďte ohleduplní i k ostatním hráčům a jejich rodičům.
8. Podpořte a zastaňte se nás před pomluvami a kritikou od cizích lidí, trenérů apod.
9. Přijďte nás i své děti podpořit při našich společných akcích
10. Povzbuzujte své děti, aby našli lásku k fotbalu a našli si nové kamarády mezi spoluhráči a těšili na každý
trénink a zápas.
Jestli nebude hráč nebo rodič/e dodržovat tato pravidla, má akademie právo jej vyloučit z tréninku.
Při opakovaném nedodržování pravidel má akademie právo vyloučit hráče ze skupiny po trenérem stanovenou
dobu, nebo natrvalo a zrušit registraci. Zaplacené náklady za trénink se nevrací.
Registrací v akademii se zavazujete tato pravidla dodržovat.

