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KÓDEX RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU HRÁČA 

  

1. Každý rodič resp. zákonný zástupca sa zaväzuje uhrádzať členské príspevky za svoje 
dieťa do 15. dňa v mesiaci v súlade s „Usmernením k plateniu členských príspevkov“ 
vydaným klubom. 

2. Neuhradením príspevkov dochádza k pozastaveniu členstva alebo  k vylúčeniu dieťaťa 
z klubu. 

3. Výška príspevku nie je závislá od počtu tréningov v danom mesiaci. 
4. Oblečenie a vybavenie vo vlastníctve klubu je hráčovi/dieťaťu zapožičané na obdobie 

počas ktorého je hráčom MFK Stará Ľubovňa v zmysle „Zmluvy o výpožičke“, ktorú 
rodič resp. zákonných zástupca podpisuje pri preberaní oblečenia a vybavenia. 
Oblečenie a vybavenie zakúpene rodičom resp. zákonným zástupcom alebo, na ktoré 
prispel rodič resp. zákonný zástupca je majetkom hráča. 

5. Každý rodič resp. zákonný zástupca sa zaväzuje starať o zverený majetok klubu 
v zmysle ustanovení „Zmluvy o výpožičke“. 

6. Po ukončení pôsobenia hráča v klube je, rodič resp. zákonných zástupca, povinný vrátiť 
zapožičané oblečenie a vybavenie v zmysle „Zmluvy o výpožičke“. 

7. Rodič resp. zákonných zástupca hráča sa zaväzuje dôstojne reprezentovať farby 
a dobré meno klubu a to počas tréningov, zápasov, ale ja v každodennom živote.  

8. Rodič resp. zákonných zástupca hráča sa zaväzuje, v čase zápasov, správať slušne 
voči rozhodcom, súperovi a nekričať na svoje dieťa/hráča. 

9. Počas zápasov a tréningov sa, rodič resp. zákonný zástupca ako fanúšik, zdržiava na 
tribúne resp. mieste na to určenom v areáli športoviska, kde sa tieto podujatia konajú. 

10. Počas futbalových tréningov a zápasov sa rodič resp. zákonný zástupca zaväzuje 
nekomunikovať a nekontaktovať sa s dieťaťom/hráčom nakoľko to negatívne 
ovplyvňuje jeho koncentráciu. 

11. Počas futbalových tréningov a zápasov sa rodič resp. zákonný zástupca zaväzuje 
nekritizovať hru svojho dieťaťa ani iných hráčov MFK Stará Ľubovňa. 

12. Rodič resp. zákonných zástupca hráča sa zaväzuje neznižovať autoritu trénera 
v prítomnosti svojho dieťaťa alebo iných rodičov. Všetky problémy a pochybnosti rodič 
resp. zákonný zástupca komunikuje individuálne s trénerom daného družstva. 

13. Na požiadanie trénera daného družstva, sa, rodič resp. zákonný zástupca, zaväzuje 
popísať svoje problémy elektronicky na príslušný email. 

14. Rodič resp. zákonných zástupca hráča MFK Stará Ľubovňa sa zaväzuje dbať o dobre 
meno a obraz klubu. 

15. Nerešpektovanie „Kódexu“ zo strany rodiča resp. zákonného zástupcu môže mať za 
následok pozastavenie členstva resp. vylúčenie dieťaťa/hráča zo štruktúr klubu. 

 

V Starej Ľubovni, dňa  
 

............................................................. 
podpis rodiča resp. zákonného zástupcu 

hráča MFK Stará Ľubovňa 
 


