REGULAMIN AKADEMII SPORTOWEJ LUBLINIEC
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU
1. Akademia Sportowa Lubliniec prowadzi szkolenie w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.
2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) i w ferie zimowe Klub w miarę możliwości
będzie organizował
alternatywne formy zajęć sportowych - obozy sportowe, mini campy, sesje treningowe
3. Zawodnikiem Akademii Sportowej Lubliniec może zostać osoba która:
 posiada odpowiedni stan zdrowia
 złożyła wymaganą dokumentację (deklaracja członkowska, karta zawodnika wraz ze zgodą na przetwarzanie
wizerunku i zgodą na udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez Klub)
 zapoznała się i zaakceptowała regulamin Klubu
II. OPŁATY
1. Udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez Akademię Sportową Lubliniec jest możliwy wyłącznie dla członków
stowarzyszenie opłacających regularnie składki członkowskie .
2. Wysokość składki miesięcznej jest stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
W wyjątkowych przypadkach ( np. długotrwała choroba, hospitalizacja) istnieje możliwość okresowego zawieszenia
płatności po pisemnym złożeniu wniosku Zarządowi Klubu.
3. Składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu należy uiszczać z góry do 15 - go każdego miesiąca –
łącznie z miesiącami wakacyjnymi.
4. Składkę należy wnosić na jeden z rachunków bankowy Klubu w ING Bank Śląski :
- 77 1050 1155 1000 0023 2794 1270
lub
- 51 1050 1142 1000 0023 7240 8605
5. W przypadku udziału w zajęciach rodzeństwa składka płacona jest tylko za jedno dziecko .
6. Istnieje możliwość ubiegania się o zmniejszenie składki członkowskiej za zajęcia szkoleniowe. Może to nastąpić tylko i
wyłącznie w przypadku poświadczenia niskiego statusu materialnego zawodnika, po wcześniejszym przedstawieniu
wniosku i dokumentacji Zarządowi Klubu.
7. W ramach wnoszonej miesięcznej składki członkowskiej Klub zapewnia zawodnikowi:
 regularne treningi
 korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów
 szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej
 sprzęt treningowy – piłki, trenażery, znaczniki itp.
 ubezpieczenie NNW zawodnika
 udział w rozgrywkach i imprezach organizowanych przez Klub
III. HARMONOGRAM ZAJĘĆ
1. Harmonogram zajęć jest ustalany przez trenera w porozumieniu z Zarządem Klubu.
2. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ustalonych terminów treningów
informując o tym wcześniej
zawodników i rodziców.
3. Treningi odbywają się 2-4 razy w tygodniu, trwają od 45 minut do do 1,5 godziny zegarowej w zależności od
kategorii wiekowej, zaawansowania zawodnika i zakresu realizowanych zadań treningowych.
4. W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających
przeprowadzenie treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu, o czym
zobowiązuje się poinformować zawodników lub rodziców zamieszczając komunikat na swojej stronie internetowej.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
1. W zajęciach sportowych prowadzonych przez Akademię Sportową Lubliniec mogą brać udział jedynie zawodnicy Klubu.
2.Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest dobry stan zdrowia zawodnika potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez lekarza lub oświadczeniem rodzica.
3. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:
 punktualnego stawiania się na treningach i zawodach, rzetelnego i sumiennego uczestniczenia
w treningach,
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i
koleżanek z Klubu oraz na zawodach sportowych,
 wykazywania postawy współpracy - ponieważ piłka nożna jest sportem zespołowym, więc postawa i wysiłek
wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Dawania przykładu dobrym zachowaniem - pomagania
kontuzjowanym, dzielenia z zawodnikami chwil radości ale także wspierania ich w trudnych sytuacjach. Radość ze
strzelanych bramek powinna być nacechowana szacunkiem tak by nigdy - poprzez zbędne gesty - nie lekceważyć
przeciwnika ani kolegów z zespołu

 zwracania uwagi na odpowiedni język, formy grzecznościowe podczas treningów, meczów i w życiu
codziennym, gdzie reprezentujemy swoim zachowaniem zasady zachowania obowiązujące w klubie
 posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego
 wykonywania poleceń wydanych przez trenera, zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca
realizacji treningu,
 informowania trenera o zaistniałych problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, urazach itp.),
 dbania o sprzęt sportowy,
 brania udziału we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera, w sytuacjach
losowych (np. choroby) jak najszybszego poinformowania o zaistniałej sytuacji trenera
 godnego reprezentowania klubu na zewnątrz – w tym sumiennego wywiązywania się z obowiązków szkolnych
4. Trener ma prawo monitorowania osiągnięć szkolnych zawodnika w celu podjęcia i uzgodnienia optymalnych rozwiązań
wychowawczych.
5. Nieobecności na treningach powinny być usprawiedliwione.
6. Zajęcia prowadzone są pod opieką i nadzorem trenerów lub instruktorów piłki nożnej.
7. Trener odpowiada za zawodników podczas zajęć i zawodów sportowych. Za przekazanie dziecka pod opiekę trenera
oraz za punktualny odbiór dziecka po zajęciach odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun. ( dotyczy młodszych grup).
8. Zawodnicy Klubu maja całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów i zażywania innych używek.
9. Sposób i metody prowadzenia treningów ustala prowadzący w konsultacji z koordynatorem trenerów i Zarządem
Klubu.
10. Tempo i realizacja programu szkolenia dostosowane są do możliwości zawodników.
11. W przypadku, gdy zawodnik nie radzi sobie z programem lub wykazuje ponadprzeciętny przyrost umiejętności prowadzący ma prawo do przeniesienia zawodnika do innej grupy, najbardziej odpowiedniej do jego aktualnego
zaawansowania sportowego.
12.Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w
stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadania zawodnikom jak mają grać. Instruowanie
zawodników leży w gestii trenerów.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów sportowych podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie
osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.
2. Uczestnictwo zawodnika w zawodach sportowych odbywa się jedynie za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów.
3. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera
prowadzącego.
VI. NAGRODY I KARY
1. Za wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych lub za osiągnięcia i sukcesy zawodnik może
otrzymać następujące nagrody:
 pochwała ustna, pochwała ustna przy całej drużynie,
 pochwała ustna w obecności rodzica/opiekuna,
 list gratulacyjny, dyplom uznania, nagroda rzeczowa,
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników
następujące konsekwencje:
 upomnienie ustne, upomnienie ustne przy całej drużynie,
 upomnienie ustne w obecności rodzica/opiekuna,
 usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań), nie zgłoszenie do
zawodów,
 wystąpić do Zarządu Klubu o zawieszenie czasowe zawodnika Klubu, wystąpić do Zarządu Klubu o usunięcie
zawodnika z Klubu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, bądź wynikłe z nieodpowiedniego
zachowania zawodnika na treningach piłkarskich lub zawodach sportowych odpowiadają rodzice/opiekunowie zawodnika.

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że dziecko moje jest zdrowe i może brać udział w zajęciach organizowanych przez Klub Akademia Sportowa
Lubliniec.
Oświadczam, że niniejszym zapoznałem się z regulaminem i przyjmuję do wiadomości jego postanowienia.

Lubliniec, dnia ………………………………………………………….. podpis rodzica/opiekuna ………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

