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VATERPOLO KLUB LJUBLJANA

PRAVILNIK ZA STARŠE VATERPOLO KLUBA
LJUBLJANA SLOVAN
ČLEN 1.
Starši igralcev Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan (v nadaljevanju klub) se obvežejo
pripeljati svoje otroke na trening kluba v dogovorjenih terminih, ter jih po zaključku
treninga prevzeti pred vhodom ali v avli bazena. Izjema so otroci, ki z dovoljenjem
staršev sami prihajajo na trening (avtobus, kolo, peš).
ČLEN 2.
Priporočeno je, da starši svoje otroke pripeljejo na trening vsaj 15 minut pred pričetkom
treninga, da se lahko otroci primerno ogrejejo in pripravijo na trening.
ČLEN 3.
Starši se obvežejo, da za svojega otroka (otroke) plačujejo mesečno vadnino na način,
ki je predpisan s pravilnikom kluba o plačevanju članarine in vadnine. Vsi igralci, ki
tekmujejo, morajo imeti veljavno tekmovalno licenco, katere strošek pokrivajo starši
igralca.
ČLEN 4.
Obveznost staršev je, da vsako leto pred ali na začetku sezone v dogovoru s klubom,
opravijo z otrokom /otroki/ zdravniški pregled, katerega strošek sami poravnajo. V
kolikor je otrok nov član kluba, mora opraviti zdravniški pregled pred pričetkom
treningov. Če je potrebno opraviti dodatni zdravniški pregled, se ga lahko opravi tudi v
teku sezone.
ČLEN 5.
V primeru bolezni ali poškodbe otroka so starši dolžni opraviti z otrokom vse potrebne
preglede in trenerju dostaviti zdravniški izvid. V primeru, da je do poškodbe ali drugega
zdravstvenega problema prišlo na treningu, je trener dolžan v sodelovanju s starši
organizirati odhod k zdravniku (h klubskemu, v kolikor obstaja) ali domov brez motenja
dela z ostalimi otroki na treningu. V kolikor do poškodb ali drugih zdravstvenih težav
pride na pripravah ali turnirju, ki potekajo izven Ljubljane, sta pomožni trener ali vodja
poti zadolžena, da poskrbita za nego otroka v sodelovanju s starši.
ČLEN 6.
Starši pokrivajo stroške odhoda in bivanja otrok na turnirje, prijateljske tekme in
priprave, ki jih organizira klub, obvezno zavarovanje in eventuelne druge stroške kluba.
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ČLEN 7.
Vsako leto klub organizira nakup opreme za svoje igralce in člane. Igralci morajo imeti
obvezno klubsko športno opremo. Stroške nakupa opreme pokrijejo starši ali člani. Del
opreme lahko kupijo tudi spoznorji, prijatelji ali ljubitelji kluba, o čemer jih bodo seznanili
predstavniki kluba pred ali na začetku vsake sezone.
ČLEN 8.
V primeru, da otrok naredi škodo na in v objektih (bazenu, slačilnici, hotelu, avtobusu...),
so starši dolžni pokriti stroške nastale škode.
ČLEN 9.
V primeru daljše odsotnosti otroka s treningov zaradi družinskih obveznosti ali potovanj,
morajo starši vnaprej obvestiti trenerja.
ČLEN 10.
Starši so dolžni spoštovati selekcijo, ki jo izvaja klub in trener, da njihovi otroci trenirajo
in tekmujejo v predvideni kategoriji.
ČLEN 11.
Prisotnost in ogled treninga staršem ni dovoljen razen v primeru, ko klub organizira
odprt, javni trening. Prav tako je prepovedan ogled treningov v primeru dela na odprtem
bazenu iz neposredne bližine, oziroma vidnega mesta.
ČLEN 12.
Starši morajo sodelovati na sestankih, strokovnih predavanjih, seminarjih in športnih
zborih, na katere se je klub prijavil, oziroma jih je organiziral.
ČLEN 13.
Vse potrebne informacije starši lahko pridobijo pri predstavnikih kluba ali trenerjih na
sestanku, ki se organizira pred ali na začetku vsake sezone ali med sezono, ko je to
potrebno (organizacija priprav, prijateljskih tekem, tekmovanj...).
ČLEN 14.
Priporočljivo je, da starši naredijo skupino (viber, whatsapp...) z drugimi starši in
predstavniki staršev iste kategorije. Komunikacija staršev s klubom se opravi preko
predstavnika staršev iste kategorije. Starši lahko komunicirajo s trenerjem (posebna
skupina) samo v primeru potrebe po premiku časa ali odpovedi treninga, v primeru
problemov v šoli, potrebne opreme za trening, ne-prihoda igralca na trening, poškodbe
ali zdravstvenih težav otroka, itd. Izrecno je prepovedana komunikacija v skupini o
strokovnem delu trenerja, igranju vseh otrok, času igranja otrok, nezadovoljstvu, itd.
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ČLEN 15.
Starši imajo pravico biti seznanjeni z napredkom otroka in z eventuelnimi drugimi
informacijami in potrebami, ne smejo pa se mešati v politiko in strategijo kluba in delo
trenerja.
ČLEN 16.
V kolikor je nujen pogovor s trenerjem, se starši po treningu dogovorijo s trenerjem, kje
in kdaj je možen pogovor.
ČLEN 17.
Komunikacija s trenerjem se vrši v predvidenem in določenem terminu, v smeri psihosocialnega razvoja otroka, informacij o napredku otroka, nakazovanju na nek problem,
pomanjkanja, potrebe, skupnega pozitivnega delovanja na otroka in drugo.
ČLEN 18.
Razgovor med trenerjem in starši se lahko izvede izključno pred bazenom, recepcijo, še
najbolje pa v prostorih kluba.
ČLEN 19.
Starši se ne smejo pogovarjati s trenerjem v času treninga ali tekmovanja in ob
prisotnosti otroka (razen če trener ne zahteva njegove prisotnosti).
ČLEN 20.
Starši morajo spoštovati kodeks obnašanja staršev v športu (v prilogi).

Pravilnik je sprejela uprava kluba
dne 19.09.2017
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