
 

 
Házirend 

Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály 
2014-2015. 

 

 

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály 
Székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. 
Telephely címe: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. 
Postacím: 7761 Kozármisleny Pf. 4. 
Adószám: 18304990-2-02 
Bankszámlaszám: 50400168-16076101 (Mohácsi Takarék Bank Zrt.) 
E-mail: basketkozarmislenyse@gmail.com 
 
Elnök: Kovács Tamás 
Mobil: +36 30 44 34 732 

 

Szakosztályvezető: Tóth József 
Mobil: +36 70 549 7889 

Szakmai vezető: Kaltenecker András 
Mobil: +36 30 858 6210 

 

Másodedző (felnőtt csapat): Galambos Attila 
Mobil: +36 20 99 55 666 

Technikai vezető: Bencze Noémi 
Mobil: +36 30 9916-536 

 

 
A Házirend minden Sportolóra, Szülőre/Nevelőre kötelező érvényű minden olyan rendezvényen 
ahol a Sportoló, Szülő/Nevelő a Kozármisleny SE-t képviseli! 
 

1. A Sportolónak teljes jogú tagként jogában áll az edzéseket látogatni, azokon részt venni, az 
Egyesületet mérkőzéseken, tornákon képviselni. 

2. A Sportolónak kötelessége az edzéseken részt venni. Ha betegség, sérülés vagy más ok 
miatt hiányzik edzőjét értesíteni az edzést megelőzően személyesen, SMS vagy e-mail 
formájában. E-mail cím: basketkozarmislenyse@gmail.com 

3. A Sportoló köteles az edzésekre két pólót, egy fehéret és egy sötétet (nem szürke!) hozni. 
Törölköző, váltó zokni és alsónemű használata kötelező! 

4. A Sportoló köteles edzés előtt az öltözőben edzőjét megvárni, társait, környezetét 
magatartásával nem zavarni. 

5. A Sportoló törekszik mind az edzésen, mind a magánéletben/iskolában pozitív példával járni 
társai előtt, minden esetben szem előtt tartva, hogy Ő a Kozármisleny SE igazolt játékosa. 

6. A Sportoló köteles minden nemű káros szenvedélytől (dohányzás, alkohol, drog, 
teljesítménynövelő szerek használata, stb.), trágár, nem odaillő vagy rasszista 
megnyilvánulástól tartózkodni, edzésen/mérkőzésen, illetve minden olyan esetben, ahol a 
Kozármisleny SE-t képviseli. A felsoroltak megszegése azonnali kizárást von maga után! 

7. A Sportoló felelősséget vállal az Egyesülettől kapott értéktárgyakért (mez, labda, stb.). Az 
értéktárgyak sérülése, rongálódása esetén - amennyiben az a nem megfelelő használatból 
következik be - anyagi felelősség terheli az okozott kár összegéig. 

8. A Sportoló, Szülő/Nevelő vállalja, hogy hozzájárulási díjat fizet a Szakosztály számára, az 
edzések, mérkőzések lebonyolítása érdekében. 
Kedvezményezett: Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály 
Bankszámlaszám: 50400168-16076101, Mohácsi Takarék Bank Zrt. 



Közlemény: Hozzájárulási díj + Sportoló neve + hónap vagy 1/4 év feltüntetése 
Befizetési határidő: 

 Ovi-, és Előkészítő csoport: havi díjat fizet, melynek befizetési határideje minden 
hónap 15. napjáig 

 Minden más korcsoport: negyed éves díjat fizet, melynek befizetési határideje 
január 15., május 15., szeptember 15. 

Amennyiben a befizetés a határidő lejártát követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg a 
bankszámlára, az Egyesületnek jogában áll a játékos tagságát felfüggeszteni, 
játékengedélyét visszatartani. 

9. Minden Sportoló köteles 2 havonta ellenőrző/tájékoztató füzetét az edzőnek bemutatni. Ha 
valamely tantárgyból bukásra áll, vagy magatartása miatt problémái adódtak, azonnal 
köteles jelezni edzőjének. 

10. A Szakosztály vezetésének (a szülőkkel történt előzetes egyeztetés után), jogában áll a 
Sportolót edzésről, mérkőzésről eltiltani, felfüggeszteni addig, amíg tanulmányi jegyeiben, 
viselkedésében javulás nem tapasztalható. 

11. Amennyiben a Sportoló - tanulmányi eredményei, sérülés vagy eltiltás miatt - nem vesz 
részt edzéseken/mérkőzésen a hozzájárulási díjat ugyanúgy köteles fizetni, mindaddig amíg 
az Egyesület igazolt tagja! 

12. Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a mérkőzéseket, edzések látogatni, azonban kötelessége 
mind a mérkőzésen, mind az edzésen olyan magatartást tanúsítani, mellyel méltó módon 
képviseli Egyesületünket! 

13. Minden Sportolónak és Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a hazai felnőtt és utánpótlás 
mérkőzésekre térítésmentesen kilátogatni. 

14. A Sportolónak sérülés, betegség esetén jogában áll az Egyesület által ajánlott orvos 
szolgáltatásait igénybe venni. 

15. A Szakosztály köteles évente két szülői értekezletet tartani; egyet a szezon elején (aug-szept), 
egyet pedig szezon végén (június). 

16. A Szülőnek/Nevelőnek jogában áll bármikor a szakosztályhoz fordulni kéréseivel, 
észrevételeivel. 

 
 
Kozármisleny, 2014.11.28. 
 
 
A házirendet elfogadtam, magamra nézve kötelező jellegűnek tekintem! 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Szülő Sportoló 

 
 
 
 

____________________________ 
Kozármisleny SE 

Kosárlabda Szakosztály 
P.H. 


