CARTA DE COMPROMÍS ESPORTIU
Aquest document constitueix el compromís de bon comportament de l’infant i del/de la
Pare/Mare/Tutor/a amb l’Ampa de l’Escola Virolet, per la realització d’activitats Extraescolars de
caràcter esportiu amb opció a competició externa, la formació en la pràctica d’aquests esports i
la formació en valors.
Des de l’Ampa es considera que l’educació esportiva dels nostres infants implica l’acció
conjunta de la família i de l’Ampa i per tant signem aquesta carta de compromís esportiu per la
temporada 2019/20, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Com a Ampa ens comprometem a:
- Vetllar pels drets dels infants de l’Escola - Informar a la família de les activitats esportives
proposades.
- Establir una comunicació amb la família per informar-la de l’evolució esportiva i personal del
jugador/a mitjançant informes individualitzats al gener i al maig.
- Comunicar a la família les absències de l’infant als entrenaments i partits, i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament esportiu i personal.

Com a infant i família ens comprometem a:
- Respectar, assumir i complir amb la Normativa interna de l’Ampa i de l’Escola.
- Respectar les normes bàsiques d’educació:


Respectar els/les companys/es, entrenadors, directius i públic de l’Escola. En
cap cas es permetrà la mofa i falta de respecte als companys.



Mantenir una actitud positiva.



Ser puntuals als entrenaments i als partits.



Tenir cura del material i de les instal·lacions de la Escola i de l’Ampa.

- Respectar les normes d’educació bàsiques abans, durant i després dels partits:


Respectar els/les jugadors/es, directius, delegats, àrbitres i públic dels equips
contraris



Tenir cura de les instal·lacions dels equips contraris

- Complir les normes bàsiques d’higiene (dutxar-se després de cada entrenament i partit, en el
cas que hi hagi equipaments).
- Assistir als partits amb la indumentària i calçat adequat, i utilitzar les equipacions de l’equip.
- Informar al Club, mitjançant l’entrenador, de la falta d’assistència a qualsevol entrenament,
partit oficial o amistós, activitat organitzada per l’Ampa.
- Adreçar-se al coordinador per contrastar discrepàncies o suggeriments
- Fer complir el jugador/a el contingut d'aquests compromisos

En cas de vulneració d’alguns d’aquests punts la Junta de l’Ampa prendrà
les mesures pertinents individuals o col·lectives per assegurar que es
respectin els drets de cada part sotasignant.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís esportiu,

L’Ampa
Comissió Extraescolars

La família
Pare/Mare/tutor/a

En/Na_______________

Sabadell, curs 2019-20

El/la jugador/a

En/Na____________

