FUNDAT L’ANY 1924

DRETS I DEURES DELS ENTRENADORS DE CF BEGUES
DRETS
1-. Exercir les seves funcions dins el respecte del Club, en els
equips de treball on siguin destinats.
2-. Ser informats per qui correspongui dels assumptes que tenen a
veure amb les seves funcions i a ells en particular.
3-. Ser tractats amb correcció i respecte per la resta de l’estament i
integrants del club.
4.- Utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del club
conforme a les normes que regulen el seu us.
5-. Presentar peticions, suggeriments, i / o queixes d’ordre esportiu
formulades per escrit davant la coordinació del Club.
DEURES
1-. Col·laborar amb la planificació anual de les activitats juntament
amb el coordinador, desenvolupar-les i complir amb la programació
establerta.
2-. Participa en totes les activitats programades a excepció de causa
justificada.
3-. Mantenir en el aspecte personal i en el tecnic-esportiu una
conducta digna i respectuosa amb el projecte del Club, en el
desenvolupament de la seva funció, així com, en la seva relació amb
els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els
jugadors.
4-. Realitzar amb responsabilitat i puntualitat les feines i activitats
corresponents.
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5-. Atendre les consultes dels jugadors, estimular el seu esforç i
afavorir la convivència i el desenvolupament dels valors senyalats
en el projecte del Club.
6-. Complimentar el diari d’entrenament en els aspectes tècnics i en
els referits a l’assistència i el comportament dels jugadors.
7-. Portar sempre l’equipament esportiu facilitat per CF Begues.
8-. Està prohibit utilitzar en els entrenaments anells, polseres, rellotges,
pircings, arracades i altres articles que puguin causar danys.
9-. Es responsabilitza del material del Club que se li hagi assignat (pilotes,
xarxes, cons....)
10-. Mantenir l’espai esportiu net i ordenat.
11-. Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris pel
desenvolupament dels entrenaments i partits ( xarxes, porteries, cons,
etc..)
12-. Respectar i complir els acords presos per la coordinació i per la
Junta Directiva del Club.
Nom:

Signatura:
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