ШКОЛА ФУДБАЛА ВАРГА
ˆШКОЛА ФУДБАЛА АЛИ И ШКОЛА ЖИВОТАÂ

Информатор школе фудбала Варга
Школа фудбала Варга је основана 01.10.2014. године са намером да се посвети спортској едукацији
младих играча кроз фудбал и за фудбал.
Циљ школе фудбала је да се деци пренесу праве вредности као што су: стицање радних навика,
поштовање, заједништво, толеранција, јачање карактера, стицање победничког менталитета и
тимског духа. Усмеравамо децу да кроз рад, забаву и дружење изграде своју личност а у исто време
постану добри фудбалери. Наша жеља је да стварамо подично‐другарску атмосферу у којој ће се
деца осећати пријатно и сигурно да би могла да искажу сав свој потенцијал. Кроз стручно педагошки
рад задовољавамо основне потребе деце за игром и кретањем, подстичемо правилан развој целог
тела, као и развој моторике целог тела, учимо децу основним елементима технике фудбала, фер
плеју као и лепом понашању.
Основни задатак, школе фудбала Варга, јесте да подстакне индивидуални напредак свакокг
појединца, како у учењу и савладавању фудбалских вештина тако и у учењу основних људских и
социјалних вредности, те нам такмичарски резултат није у првом плану а наручито када су у питању
млађе узрасне категорије.
У оквиру школе фудбала Варга постоји више узрасних селекција. За сваку селекцију, сходно свом
узрасном периоду који је карактерише, прописан је посебан годишњи план и програм рада. Годишњи
план и програм рада сачињен је од двомесечних или вишемесечних циклуса, у којима се реализују
усмерења у раду са децом у техничком, тактичком, моторичком и психолошком погледу. Сваки
појединачни тренинг, који школа фудбала Варга реализује, унапред је осмишљен и припремљен.
Сваку селекцију води један тренер лидер (главни тренер) и још неколико тренера помоћника, а све са
циљем да се деци пружи адекватан стручан и квалитетан рад на тренинзима. Стога, школа фудбала
Варга Вам је обезбедила и веома квалитетан тренерско стручни тим који ће зналачки умети да
пренесе своје знање и искуство на младе играче. Такође смо прописали и правилник понашања како
за децу тако и за њихове родитеље и тренере, ради лакшег васпитања и социјализације деце.
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Правилник школе фудбала Варга:

1. Правилa која се односе на полазнике школе фудбала Варга:
1.1. Сваки полазник школе фудбала Варга у обавези је да уради спортски лекарски преглед и
да резултате са прегледа донесе свом тренеру.
1.2. Сваки полазнк је у обавези да у свлачионицу уђе најмање 10 минута пре почетка тренинга
или утакмице, а сваки улазак у свлачионицу после тога рачунаће се као кашњење.
(свлачионице се отварају 20 минута пре почетка тренинга).
1.3. Обавезно јавити тренеру изостанак са тренинга или утакмице.
1.4. Обавезна опрема за тренинг: клубски дрес и шортс, црне штуцне или црне спортске чарапе
и фудбалске патике.
1.5. Деци није дозвољен излазак из свлачионице пре почетка тренинга.
1.6. Обавезно носити флашицу са водом на тренинг или утакмицу (деци која немају флашицу са
водом неће бити дозвољено да тренирају ).
1.7. На терен се улази искључиво као цела група, у колони један по један.
1.8. Тренинг почиње на линији у врсти и завршава се на линији са поздравом.
1.9. Излазак са тренинга, у групи, у колони, један по један.
1.10.
Није дозвољен излазак са терена и одлазак у тоалет током тренинга (ово правило не
важи за најмлађу селекцију).
1.11.
Обавезно се пресвући чистом пресвлаком после тренинга.
1.12.
Сваки облик недисциплине и непоштовања правила биће одговарајућом
дисциплинском мером санкционисан. Сваки полазник дужан је да поштује претходно
наведена правила.

2. Правила која се односе на родитеље:
2.1. Родитељима/старатељима није дозвољен улазак у службене просторије током тренинга
(свлачионице, трибине, терен...).
2.2. Није дозвољен разговор родитеља/старатеља са децом или тренерима током утакмице и
тренинга.
2.3. Да би дете постало пуноправан члан школе фудбала, неопходно је да родитељ/старатељ
потпише сагласност са правилником школе фудбала Варга.
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3. Правила за плаћање чланарина:
3.1. Месечна чланарина износи 4.200,00 рсд. и плаћа се 11 месеци у години (изузев јула
месеца) чиме се потврђује чланство у школи фудбала Варга.
3.2. Чланарина се плаћа до 10. у месецу за текући месец.
3.3. Чланарина се плаћа у пуном износу осим, у следећим случајевима:
3.3.1. Уколико је услед здравствених проблема дете било одсутно на више од 50%
тренинга током једног месеца. У том случају доставити лекарско уверење а
чланарина се плаћа у износу од 2.100,00 рсд.
3.3.2. Уколико услед повреде детета на тренингу или ван тренинга изостане више од 50%
тренинга током месеца. Такође је потребно доставити лекарско уверење а
чланарина се плаћа у износу од 2.100,00 рсд.
3.3.3. У случају не одржавања тренинга дуже од пола месеца услед празника, годишњих
одмора или под утицајем неких других фактора. Чланарина такође износи 2.100,00
рсд
3.4.3. Изостанци из било ког другог разлога се не уважавају.
3.5. За друго дете чланарина износи 1.000,00 рсд. односно укупно за 2 брата 5.200,00 рсд.
3.6. Током месеца августа тренинзи се одржавају факултативно по могућству родитеља, а
чланарина се плаћа по следећем образцу:
3.6.3. ⅓ од укупне чланарине за оне који у опште не долазе на тренинге.
3.6.4. ½ од укупне чланарине за оне који долазе повремено на тренинге.
3.6.5. Пуна чланарина за оне који долазе стално.
3.7. Сваки члан који самостално напусти школу фудбала дужан је да о томе обавести тренера
групе. У супротном ће се и даље водитити као активан члан школе (све до тренутка док не
обавести тренера) и дужан је да измири своје обавезе за дати период.
3.8. Уколико нови члан школе фудбала Варга у периоду од два месеца после уписа ипак
одустане од даљег тренирања, дужан је да врати два комплета опреме која је добио при
упису.

4.

Правила која се односе на тренере.
4.4. Тренери су у обавези да дођу на тренинг најмање 35 минута пре почетка тренинга.
4.5. Сваки тренинг треба ду буде унапред осмишљен и припремљен сходно одговарајућем
плану и програму, и сваки тренер који учествује у реализацији тренинга треба да је упознат
са садржајем тренинга.
4.6. Тренери треба да су одевени одговарајућом клубском опремом.
4.7. Од тренера се очекује максимално ангажовање и посвећеност на сваком тренингу.
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