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Reglament de Règim Intern
El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament del Club
Bàsquet Cristinenc.

Els jugadors tenen les següents obligacions:

- Els jugadors han d’estar al pavelló 15 minuts abans de l’inici de l’entrenament, i han
d’abandonar la instal·lació 15 minuts després de la finalització del mateix.

- Els jugadors hauran d'estar completament equipats i preparats per començar els
entrenaments i els partits amb puntualitat.

- Està prohibit portar arracades, anells, pírcings i similars durant l’entrenament i els partits.

- Assistir a tots els partits als que siguin convocats i amb l'antelació determinada per
l'entrenador, amb l’equipació esportiva del Club.

- Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en què no puguin acudir.
Ho han de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació (Com a mínim dos dies
abans en els casos dels entrenaments i d’una setmana en els casos d’absència en un partit),
excepte causes de força major.

- Tenir cura del material esportiu del Club i les seves instal·lacions fent un ús adequat i
correcte dels mateixos.

- Comprometre’s al desenvolupament de l'activitat esportiva durant tota la temporada, sense
perjudicar els interessos esportius del Club.

- Recomanem que els jugadors es dutxin a les instal·lacions del pavelló.

- Complir amb respecte les normes i reglament de les competicions en què estiguin inscrits.

Pel que fa a la relació entrenaments-partits, s'haurà d'entendre i comprendre que aquell jugador que
hagi faltat a entrenaments i /o no s'hagi comportat adequadament en aquests pot veure reduït el seu
temps de joc o fins i tot no jugar, segons cregui l'entrenador. La seva decisió s'haurà de respectar per
no perjudicar la dinàmica de l'equip.

Qualsevol sanció (econòmica i/o disciplinària) que generi un expedient obert per la Federació
Catalana de Bàsquet, ja sigui per absència de jugadors o per qualsevol altra causa aliena a la voluntat
de club, recaurà sobre aquells que l'hagin generat, segons decideixi la Junta del Club.

El compromís del jugador amb el club és per tota la temporada. En el cas que un jugador decideixi,
per voluntat pròpia, finalitzar el seu vincle amb el club a mitjans de temporada, haurà d'abonar
íntegrament totes les quotes mensuals.
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Els jugadors tenen els següents drets:

- El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva
personalitat.

- Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells
esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves
aptituds per a l'esport.

- Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat
personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.

- Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, mitjançant la designació
de capitans de cadascun dels equips, a proposta del seu entrenador; qui podrà treure la
capitania al jugador que l'exerceixi, si no compleix les seves funcions adequadament.

- Tots els membres del Club estan obligats a respectar els drets dels jugadors que s'estableixen
en el present Reglament.

- La inscripció d'un jugador al Club suposa el coneixement i l'acceptació per part dels pares de
l'ideari i la resta de normativa, així com procurar que els seus fills les respectin. Els drets i
obligacions dels pares recollits en el present Reglament, s'entendran referits, en el cas
d'absència d'aquests, als tutors o representants legals del jugador.

Obligacions dels Pares i Mares:

- Al començament de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i
autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti. Es responsabilitzaran de que la
documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i de lliurar-la en els terminis estipulats.

- Tenen l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i bones formes exigits a qualsevol
altre component del Club en qualsevol situació.

- Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s'abstindran
en tot moment d'aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, accions que
siguin competència exclusiva de l'entrenador.

- Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club en la forma i terminis
establerts. La devolució de qualsevol d'aquests pagaments suposa la retirada de la fitxa, per
part de la Junta Directiva, fins al seu pagament amb els càrrecs corresponents (interessos).

Drets dels Pares i Mares:

- Tots els Pares i Mares tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva
dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.

- Els Pares i Mares tenen dret a participar en el funcionament del Club, mitjançant la
designació d'un portaveu per equip, que assistirà a les reunions a què sigui convocat, com a
vincle entre els pares i la Junta Directiva.

El Club Bàsquet Cristinenc no es farà responsable dels objectes perduts o robats als vestidors.

Nom representant legal:................................................ Nom jugador:................................................

Signatura pare / mare / tutor Signatura jugador


