REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA
I.

ZASADY OGOLNE
1. AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRÓDA jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy prawo o
sporcie, prawo o stowarzyszeniach oraz statut klubu.
2. Wszystkie ustalone niżej standardy obowiązują we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich zajęciach
sportowych, wyjazdach meczowych, obozach sportowych i innych formach aktywności organizowanych przez
AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRÓDA.
3. Podpisanie regulaminu przez rodziców bądź ustawowych opiekunów ma służyć przejrzystemu działaniu klubu i ma
charakter dobrowolny.
4. Każdy zawodnik (dziecko) zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach sportowych po podpisaniu przez rodzica lub
opiekuna prawnego Regulaminu Klubowego oraz Deklaracji Członkowskiej (Załącznik nr 1) oraz po dokonaniu opłaty
na konto klubu (składka członkowska) zgodnie z uchwałą stowarzyszenia.
5. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, miesiąc, za jaki dokonujecie
państwo wpłatę.
6. W celu zgłoszenia zawodnika do oficjalnych rozgrywek prowadzonych przez WMZPN rodzic musi wyrazić zgodę „na
wprowadzenie” dziecka do systemu ekstranet (dowód osobisty piłkarza) oraz złożyć deklaracje gry amatora na
sezon w terminie wskazanym przez Klub.
7. W ramach składki członkowskiej AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRÓDA zapewnia:
 organizowanie zajęć sportowych dziecku przez profesjonalna kadrę trenerską,
 sprzęt sportowy do prawidłowego rozwoju dziecka,
 wyjazdy dziecka na mecze ligowe i sparingowe (w uzasadnionych przypadkach za dopłatą),
 wyjazdy dziecka na turnieje krajowe i zagraniczne oraz obozy sportowo – wypoczynkowe (za częściową
odpłatnością),
 wyjazdy dziecka na mecze klubów partnerskich (na warunkach określonych przez klub partnerski),
 obiekty sportowe oraz sędziów.
8. Składka członkowska winna być opłacona do dnia 15 każdego miesiąca płatna z góry za dany miesiąc przez cały rok
i jest to składka obowiązkowa!!! (nie jest to opłata za treningi). W przypadku gdy w Akademii trenuje dwoje dzieci z
danej rodziny opłata za drugie dziecko wynosi 50% składki członkowskiej, natomiast każde kolejne dziecko jest
zwolnione z opłacania składki.
9. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia ze składki częściowego lub w całości po osobistym
złożeniu podania do władz klubu i pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA.
10. Nieopłacenie 2 składek skutkuje brakiem możliwości czynnego udziału w sprawach klubowych (treningi, wyjazdy na
mecze, wyjazdy na obozy, wyjazdy na mecze organizowane przez Klub itp.)
11. Sprzęt zakupiony przez klub jest jego własnością. Natomiast sprzęt, w którego zakupie rodzice partycypowali
podlega obowiązkowemu zwrotowi do Klubu, przy równoczesnym zwróceniu przez Klub kosztów poniesionych przez
rodziców.

II.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA DZIECI

1. Każdy zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA jest istotną częścią klubu, dlatego też powinien się z nim
identyfikować oraz dbać o jego dobry wizerunek.
2. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas
treningów czy zawodów sportowych jak również poza boiskiem w życiu codziennym (w szkole, w domu).
3. Zachowanie każdego zawodnika powinno charakteryzować się szacunkiem do kolegów z drużyny, trenerów,
pracowników oraz osób nas otaczających (rodziców własnych i kolegów), a także świadomością, że gra w piłkę w
strukturach takiego Klubu jak AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRÓDA to nie tylko wielka przygoda nacechowana
świadomością zdrowej rywalizacji i możliwością rozwijania swoich pasji, ale także ogromna odpowiedzialność i
możliwość rozwoju osobistego.
4. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA powinien charakteryzować się poszanowaniem innych zawodników,
zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.
5. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich
umiejętności sportowych, a tym samym do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach w ramach szkolenia
charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą oraz aktywnym
udziałem w treningach, zawodach i innych formach aktywności sportowej.

6. Udział w zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć
w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem (w przypadku
młodszych dzieci informacje przekazuje rodzic).
7. Trening zaczyna się już w szatni, dlatego też zawodnik jest przygotowany do zajęć na minimum 15 minut, (jeśli
inaczej nie zaleci trener prowadzący) przed treningiem przebrany, gotowy do wysłuchania zadań i poleceń
dotyczących zajęć.
8. Będąc na boisku przed treningiem nie wykonuję strzałów do bramki tylko indywidualnie lub z kolegami rozgrzewam
się z piłką (żonglerka, podania, itp.)
9. Podczas zajęć sportowych skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając, żeby nie patrzeć na rodziców
oraz nie rozmawiać z kolegami.
10. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę
mógł uczestniczyć w treningach oraz meczach i turniejach.
11. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek
narkotyków.
12. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
13. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory
i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić
zgodnie z zaleceniami trenera. Dotyczy to zarówno sprzętu własnego jak i tego przekazanego przez AKADEMIĘ
PIŁKARSKĄ OSTRÓDA.
14. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA ma kategoryczny zakaz trenowania i grania w innym klubie
piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe, powinna
być konsultowana z trenerem prowadzącym.
15. Każdy z zawodników dba o higienę osobistą. W tym celu do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt
treningowy, a po każdym treningu i zawodach, (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. Zawodnik dba o swoje
zdrowie, przestrzega zaleceń odnośnie zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach,
testach.
16. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA przed treningami, zawodami wita się z trenerem, zawodnikami,
sędziami oraz trenerami przeciwnej drużyny poprzez podanie ręki oraz po zakończonych zawodach dziękuje za
sportową rywalizację, a także w widoczny sposób pozdrawia i dziękuje rodzicom, kibicom i pozostałym gościom
niezależnie od wyniku spotkania.
17. Zawodnik AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA na koniec każde rundy podlega ocenie zarówno pod względem
postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię Klubu. Na
podstawie tej oceny trenerzy AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA mogą podjąć decyzję o czasowym lub
definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami (opiekunami).
III.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA RODZICÓW

⃰

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i
innych rodziców zarówno na meczach jak i treningu.
2. Podczas meczów rodzice wspierają cała drużynę a nie tylko własne dziecko.
3. Ze wszystkimi problemami wątpliwościami rodzice zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera –
koordynatora po treningu.
4. Rodzice są zobowiązani do informowania trenera o nieobecności na zajęciach ze względu na stan zdrowia,
problemów w nauce jak i zachowania w szkole przed podjęciem decyzji o nieuczęszczaniu na zajęcia.
5. Kategorycznie zabrania się rodzicom:
 przebywania na ławce rezerwowych podczas meczu z drużyna,
 przebywania w szatni podczas odprawy trenerskich bez zezwolenia danego trenera,
 prób kierowania zespołem lub własnym dzieckiem podczas zawodów sportowych,
 komentowania i nieodpowiedniego zachowania do gry własnego dziecka jak i pozostałych dzieci na treningach,
 bycia pod wpływem alkoholu na treningach,
 palenia papierosów na obiektach, na których trenują zawodnicy,
 dyskusji z sędziami, trenerami drużyny przeciwnej, niesportowych rozmów z kibicami innych drużyn, zawodnikami
przeciwnej drużyny.
W sprawach nieuregulowanych w powyższym dokumencie dotyczących funkcjonowania Klubu i poszczególnych drużyn mają
zastosowanie uchwały Zarządu AKADEMII PIŁKARSKIEJ OSTRÓDA

