Akademia Piłkarska Sochaczew
Ul. Chopina 101
96-500 Sochaczew
NIP 837-10-11-278
REGON 001362260
tel. +48 570 984 162
e-mail: akademia@apsochaczew.pl

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ SOCHACZEW
działającej przy Klubie Sportowym „Bzura Sochaczew”

§1
Słowniczek
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Akademii Piłkarskiej Sochaczew lub Akademii – oznacza to akademię piłkarską, która
działa przy Klubie Sportowym „Bzura Sochaczew”,
2. Klubie Sportowym „Bzura Sochaczew” lub Klubie – oznacza to klub wpisany do Ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie
Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej, prowadzonej
przez Starostę Sochaczewskiego pod pozycją 38; z siedzibą ul. Chopina 101, 96-500
Sochaczew; NIP: 8371011278; REGON: 001362260,
3. Zawodniku lub Członku Akademii – oznacza to osobę niepełnoletnią, która po spełnieniu
określonych wymogów, została przyjęta do Akademii,
4. Rodzicu lub Opiekunie prawnym – oznacza to osobę, która w momencie podejmowania
decyzji, posiada prawo do decydowania o danym dziecku. W treści umowy ujednolica się
pojęcie i używa sformułowania „opiekun”.
5. Składce – oznacza to comiesięczną opłatę za udział dziecka w Akademii, uiszczaną przez
cały rok przez rodzica lub opiekuna prawnego,
6. Sądzie Koleżeńskim – oznacza to organ kolegialny działający przy Klubie, który został
powołany do rozwiązywania konfliktów i orzekania o karach dyscyplinarnych.

§2
Zasady ogólne
1. Klub zobowiązuje się do:
a. prowadzenia zajęć w zakresie gry w piłkę nożną z poszanowaniem wszelkich
przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i sztuki trenerskiej,
b. udostępnienia sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,
c. zapewnienia do prowadzenia zajęć wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki
nożnej,
d. zapewnienia boiska piłkarskiego lub hali sportowej, na której będą odbywać się
treningi,
e. zapewnienia transportu zawodników na mecze ligowe.
2. Zawodnikiem może zostać dziecko, które:

a. zostało pozytywnie zaakceptowane przez trenera zespołu,
b. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęcia sportowych,
c. spełni wymagania formalne.
3. Zajęcia w klubie odbywają się na zasadach zajęć pozalekcyjnych.
4. Odpowiedzialnymi za doprowadzenie na zajęcia i odebranie dzieci z zajęć są:
a. rodzice lub
b. opiekunowie prawni lub
c. nauczyciele lub osoby odpowiedzialne za dziecko w danym czasie, jeżeli zajęcia
odbywają się w ramach innych zajęć.
5. Warunkiem uczestniczenia w dziecka w treningach i meczach jest dostarczenie do Biura
Klubu:
a. zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach,
b. ważnego badania lekarskiego, które zaświadcza o braku przeciwskazań do gry w
piłkę nożną.
6. Trener danego zespołu może przenieść zawodnika do zespołu starszego lub młodszego,
jeżeli pozwalają na to przepisy związkowe i wewnętrzne regulacje Klubu.
7. Trener danego zespołu, po każdej rundzie rozgrywek i zasięgnięciu opinii Zarządu Klubu,
ma prawo do wycofania zawodnika lub zawodników z Akademii.
8. Trener danego zespołu ma prawo złożyć wniosek do Sądu Koleżeńskiego działającego przy
Klubie, o wykluczenie zawodnika ze względów dyscyplinarnych.
9. Każdy grupa odbywa w tygodniu liczbę jednostek treningowych, którą określa zarządzenie
Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.
10. Nieodbycie właściwej ilości jednostek treningowych w miesiącu z winy Akademii uprawnia
do:
a. Odbycia zaległych treningów w innym terminie, po uzgodnieniu terminu z trenerem i
rodzicami albo
b. Odpowiedniego obniżenia składki za kolejny miesiąc.

§3
Prawa i obowiązki zawodnika Akademii
1. Zawodnik Akademii zobowiązany jest do:
a) godnego reprezentowania Akademii oraz Klubu w trakcie treningów, meczów i w życiu
prywatnym,
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b) szanowania kolegów z zespołu, pracowników i członków organów Klubu oraz rywali i
sędziów,
c) sumiennego uczenia się i nie zaniedbywania obowiązku szkolnego,
d) dbania o porządek,
e) dbania o infrastrukturę i sprzęt sportowy Klubu oraz odkładania go na miejsce po
zakończeniu zajęć,
f) trenowania w odpowiednim stroju, który zapewnia bezpieczeństwo i wygodę,
g) dbania o właściwy poziom nawodnienia organizmu w trakcie treningów i meczy,
h) pomagania kadrze szkoleniowej z organizacją treningów i meczy (np. zebranie sprzętu),
i)

wykonywania polecenia trenera prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu,

j)

bycia sumiennym, zdyscyplinowanym i punktualnym,

k) powiadomienia trenera danego zespołu, minimum na 30 minut przed rozpoczęciem
zajęć, gdy nie będzie mógł być na nich obecny,
l)

uczestniczenia w razie kontuzji w zajęciach treningowych i wykonywania programu
indywidualnego przekazanego przez trenera (wyjątek stanowią zawodnicy poważnie
chorzy lub przechodzący rehabilitację),

m) bezzwłocznego zgłaszania trenerowi dolegliwości zdrowotnych,
n) dbania o sprzęt sportowy.
2. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie pojawia się na treningu lub w szkole,
nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe spotkanie
ligowe lub turnieje, mecze towarzyskie.
3. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu,
używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
4. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o zdrowy tryb życia.
5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem
meczu ligowego.
6. Zakupiony przez Klub sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje
w Akademii.
7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku
jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub
utraconego sprzętu.
8. W przypadku zniszczenia mienia Akademii lub wyrządzenia szkód podczas turniejów lub
obozów wszelkie koszty ponosi odpowiedzialny zawodnik lub jego opiekun.
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§4
Prawa i obowiązki opiekuna zawodnika Akademii
1. Wstęp na płytę boiska i do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy
Akademii.
2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, na podstawie wniosku opiekuna lub
trenera zespołu, istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności opłaty miesięcznej lub jej
zawieszenia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu.
3. Opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w Klubie
w przypadku:
a. wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach,
b. nieobecności dziecka, która ma wpłynąć na obniżenie wysokości składki w danym
miesiącu (informacja na min. 3 godz. przed planowanym treningiem),
- należy skuteczne poinformować osobę prowadzącą zajęcia danego zawodnika
(trenera lub asystenta) lub Biuro Zarządu Klubu (tel. 570 984 162, e-mail:
kontakt@ksbzura.pl)
4. Trzykrotne w danym roku szkolnym zgłoszenie o planowanej nieobecności zawodnika, które
okaże się nieuzasadnione, gdyż zawodnik stawi się na treningu, skutkować będzie
podwyższeniem miesięcznej składki dla zawodnika o 10 zł miesięcznie na rok szkolny
następujący po roku, w którym dokonano nieuzasadnionych zgłoszeń nieobecności.
5. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie.
6. Opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera
zespołu lub Zarząd Klubu oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów
swojego dziecka.
7. W trakcie wyjazdów autami prywatnymi, Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zdarzenia losowe na drogach.

§5
Rodzaje wyróżnień
1.

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii Piłkarskiej są;
a) pochwała,
b) list gratulacyjny,
c) dyplom uznania,
d) nagroda rzeczowa,
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e) nagroda pieniężna.
2.

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

§6
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania
1.

Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii przez Sąd Koleżeński

działający przy Klubie są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa do 6 miesięcy,
e) skreślenie z listy zawodników Akademii.
2. Tryb funkcjonowania i zasady orzekania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu
Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Akademia zastrzega prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do usunięcia zawodnika z Akademii.
3. Kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sąd Koleżeński
działający przy Klubie.
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