Regulamin „Akademia Sportu Arkadiusz
Onyszko”
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
a)
Akademia – rozumie się przez to
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska
Arkadiusza Onyszko z siedzibą w Lublinie.
b)
Rodzic – rozumie się przez to rodziców
i/lub opiekunów prawnych.
c)
Zawodnik – rozumie się przez to dzieci
obu płci, w wieku od 3 do 12 lat mające
rozpocząć treningi lub trenujące w Akademii.
d)
Trener – rozumie się przez to osobę
wyznaczoną przez Akademię do prowadzenia
zajęć z zawodnikami.
e)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
Akademii – rozumie się przez to osoby
pełniące funkcje zarządcze w Akademii.
f)
Zajęcia – rozumie się przez to wszelkie
zajęcia organizowane przez Akademie,
obejmujące przede wszystkim treningi
piłkarskie, treningi ogólnorozwojowe, mecze,
sparingi i turnieje.
g)
Obiekt sportowy – rozumie się przez to
obiekty wykorzystywane przez Akademię do
prowadzenia zajęć.
h)
Strona internetowa Akademii – rozumie
się przez to witrynę internetową akademii
znajdującą się pod adresem WWW.
§ 2.
1. Zajęcia w akademii mają charakter zajęć
pozalekcyjnych i dobrowolnych. 2. Każdy
zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i
podpisaniu deklaracji członkowskiej przez
rodzica oraz podpisaniu przez niego niniejszego
Regulaminu.
3.
Zawodnik
deklarujący
uczestnictwo
w zajęciach obowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
4.
Każdy zawodnik
winien
dbać
o koleżeńską atmosferę na zajęciach, a wszelkie
problemy zgłaszać osobiście trenerowi.

5.
Każdego
zawodnika
obowiązuje
punktualność, obowiązkowość, kultura osobista
oraz aktywny udział w zajęciach.
6.
Każdego zawodnika obowiązuje szacunek
względem trenerów i pracowników Akademii
oraz osób pracujących na obiekcie sportowym, na
którym odbywają się zajęcia.
§ 3.
W zajęciach mogą brać udział tylko
zawodnicy posiadający aktualne badania
lekarskie lub podpisaną deklarację
rodzica,
że stan zdrowia zawodnika
pozwala na udział w zajęciach.
2.
W Przypadku złożenia przez rodzica
oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika,
Akademia nie ponosi odpowiedzialności
za uszczerbki na zdrowi spowodowane
chorobami zawodnika.
3.
Zawodnik Akademii zobowiązuje się:
a.
godnie
reprezentować
Akademię
w trakcie zajęć, jak i w życiu codziennym;
b.
przed, w trakcie oraz po zajęciach
pomagać
trenerowi podczas
rozstawiania
i składania sprzętu;
c.
być sumiennym oraz dbać o dobrą
atmosferę;
d.
sumiennie wykonywać polecenia trenera;
e.
niezwłocznie zgłaszać trenerowi wszelkie
dolegliwości zdrowotne;
f.
dbać o sprzęt Akademii;
g.
zwracać sprzęt Akademii po zakończeniu
zajęć.
4. Zawodnicy Akademii powinni poszerzać swoją
wiedzę szkolną, uzyskiwać dobre wyniki w nauce
ze wszystkich przedmiotów, a także
z zachowania. Trener ma prawo prosić zawodnika
o przedstawienie bieżących wyników szkolnych
w celu ich weryfikacji. W przypadku uzyskiwania
przez danego zawodnika słabych wyników w
nauce lub w przypadku problemów
z
zachowaniem,
trener
wraz
z
osobą
odpowiedzialną za prowadzenie Akademii, na
1.
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wniosek i/lub za zgodą rodzica mogą podjąć
decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w
zajęciach Akademii. Czas takiego zawieszenia
każdorazowo ustalają trener i rodzice zawodnika.
§ 4.
1.
Podczas zajęć rodzice mogą przebywać
na trybunach lub wyznaczonych dla nich
miejscach i obserwować postępy zawodnika.
2.
W trakcie zajęć rodzice nie mogą
kontaktować się
z
zawodnikami,
celem nierozpraszania ich uwagi i
koncentracji.
3.
Rodzice,
podczas
zajęć,
winni
zachowywać się kulturalnie, akceptować
wszystkie decyzje trenera, sędziego oraz nie
obrażać osób związanych z drużynami
przeciwnymi Akademii.
4.
Rodzice
zobowiązują
się
do
niepodważania autorytetu trenera. Wszystkie
sugestie, problemy, wątpliwości o propozycję
winny być składane bezpośrednio i na osobności
do trenera lub osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie Akademii.
5.
Rodzice zobowiązani są powiadamiać
trenera o każdej nieobecności zawodnika na
zajęciach.
6.
Rodzic stwierdza, że zawodnik jest
zdrowy i nie ma żadnych medycznych
ograniczeń/przeciwwskazań
do
jego
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Akademię.
Rodzic
zobowiązany
jest
jednocześnie do poinformowania trenera o
wszelkich znanych mu przeciwwskazaniach
medycznych oraz zapewnienia ścisłej kontroli
medycznej zawodnika, jak również do
zagwarantowania przeprowadzenia niezbędnych
badań lekarskich, wymaganych do trenowania
piłki nożnej.
7.
Rodzice zobowiązani są do przekazania
Akademii niezbędnych danych kontaktowych,
obejmujących co najmniej numer telefonu
komórkowego do jednego z rodziców, adres Email oraz adres zamieszkania.
§ 5.
1.
Zajęcia odbywają się według wcześniej
ustalonego harmonogramu. Wszelkie zmiany
obowiązującego harmonogramu zajęć będą

przekazywane do wiadomości rodziców na
stronie internetowej Akademii.
2.
Akademia zastrzega sobie możliwość
zmiany miejsca i terminu realizacji zajęć.
3.
Czas trwania zajęć wynosi od 45 do 75
minut.
4.
Liczba uczestników zajęć piłkarskich na
jednego trenera nie może przekraczać 15 osób.

5.
Zawodnik zostaje dopuszczony do
uczestnictwa w zajęciach na podstawie
podpisanych przez rodzica dokumentów:
a. Regulamin;
b. Deklaracja członkowska;
c. Oświadczenia członkowskie;
6.
Rodzic przyprowadza zawodnika na
zajęcia oraz odbiera go po zakończeniu zajęć.
7.
Za
indywidualne
ubezpieczenie
zawodnika, jak również jego bezpieczeństwo w
drodze na zajęcia oraz po zajęciach
odpowiedzialność ponoszą rodzice. Trener nie
ma obowiązku czekać na rodzica dłużej niż 15
min. po zakończeniu treningu.
8.
Zawodnicy zobowiązani są przychodzić
na zajęcia co najmniej 15 min. przed
planowanym rozpoczęciem zajęć.
9.
W przypadku nieobecności zawodnika na
zajęciach, zajęcia przepadają. 10. Akademia
zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku
małej ilości zawodników na zajęciach. Akademia
zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z
przyczyn od niej niezależnych. Wszelkie bieżące
informacje dotyczące zmiany terminu zajęć bądź
ich odwołania będą umieszczane na witrynie
internetowej Akademii, w zakładce aktualności,
co najmniej 24 godziny. Przed planowanym
rozpoczęciem zajęć.
§ 6.
1.
Rodzice zobowiązują się do terminowego
uiszczania opłata za zajęcia w Akademii.
2.
Miesięczną opłatę w wysokości 150 zł.
(słownie: sto pięcdziesiąt zł.) należy wpłacać z
góry do 10-ego danego miesiąca, wraz z
właściwą adnotacją, na rachunek bankowy
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podany do informacji rodziców przy zapisywaniu
zawodnika do Akademii.
3.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się
datę wpływu środków na rachunek Akademii. 4.
Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem
Regulaminu.
5.
Osoby zalegające z opłatami za udział w
zajęciach dłużej niż 14 dni, bez wcześniejszych,
indywidualnych uzgodnień z trenerem lub
osobą
odpowiedzialną
za
prowadzenie
Akademii, będą automatycznie zawieszane w
uczestnictwie w zajęciach, aż do momentu
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6.
Osoba nieuczęszczająca na zajęcia przez
4 tygodnie i nieopłacająca składek za zajęcia
może zostać skreślona z listy zawodników.
7.
W
przypadku
wystąpienia
tymczasowego braku możliwości uiszczenia
opłaty, istnieje możliwość odroczenia opłat
celem stworzenia zawodnikowi możliwości
nieprzerwanego uczestnictwa w zajęciach.
Skorzystanie z takiej możliwości wymaga
wcześniejszego powiadomienia o zaistniałej
sytuacji trenera lub osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie
Akademii, osobiście, drogą mailową lub
telefoniczną. Wyjątkowo Akademia może
odroczyć lub ustalić nowy termin zapłaty. 8.
Nieobecność zawodnika na zajęciach nie
stanowi podstawy zmniejszenia wysokości
składki lub jej częściowego zwrotu względnie
powtórzenia zajęć.
9. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy
powiadomić trenera lub osobę odpowiedzialną
za prowadzenie Akademii. Rezygnacja powinna
być zgłoszona co najmniej 1 miesiąc wcześniej.
10.

przestrzegania zawartych w nim postanowień. 4.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie
obiektu sportowego podczas zajęć Akademii
obowiązane są do przestrzegania porządku
publicznego oraz zasad bezpieczeństwa.
5.
Osoby
naruszające
postanowienia
niniejszego Regulaminu, porządek publiczny
lub zasady bezpieczeństwa będą usuwane z
terenu obiektu sportowego.
6.
Osoby niszczące urządzenia oraz sprzęt
Akademii, jak również sprzęt znajdujący się w
dyspozycji Akademii ponoszą materialną
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

7.
Akademia nie ponosi odpowiedzialności
za szkody i zdarzenia powstałe podczas zajęć
wskutek zachowania zawodnika sprzecznego z
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
zasadami fair-play i/lub zasadami współżycia
społecznego.
8.
Akademia nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy zagubione lub skradzione podczas
zajęć.
§ 8.
1.
Akademia zastrzega sobie prawo zmian
niniejszego Regulaminu.
2.
Zmiany niniejszego Regulaminu należy
uważać za obowiązujące i wiążące od chwili ich
publikacji na stronie internetowej Akademii.
3.
Nieprzestrzeganie
lub
naruszanie
postanowień niniejszego Regulaminu może
stanowić podstawę wydalenia z Akademii.
4.
Akademia ma prawo rozstrzygać wszelkie
sprawy
nieokreślone
postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

§ 7.
1.
Osoby przebywające na terenie obiektu
sportowego zobowiązane są zachować porządek
i czystość.
2.
Podczas zajęć obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu
lub innych niedozwolonych substancji. 3.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie
obiektu sportowego podczas zajęć Akademii
zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem
oraz
bezwzględnego
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