„AKADEMIA PIŁKARSKA LIMANOVIA”

34-600 LIMANOWA UL. JORDANA 3

_________________________________________________________________________________

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ LIMANOVIA

1. Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci
działając jako sekcja piłki nożnej Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej .
2. Przyjęcie zawodnika do Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” odbywają się przez
złożenie stosownej pisemnej deklaracji. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze
mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Odpowiedzialność doprowadzania
i odbierania dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
3. Zawodnicy powinny dążyć do podnoszenia umiejętności piłkarskich jak również dbać
o koleżeńską atmosferę w drużynie. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi
osobiście lub w obecności drużyny.
4. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na
obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.
5. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce
szkolnej trener lub rodzic może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w
prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Podstawą do
gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna obecność za zajęciach, a także
zaangażowanie na zajęciach.
6. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na
trybunach obiektu sportowego na których odbywają się zawody. Rodzice,
opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetów trenera w obecności
swoich dzieci jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami
zgłaszają się do trenera prowadzącego grupę.
7. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a
także zaangażowanie na treningach. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych
przyczyn w ciągu tygodnia opuści dwa treningi, może nie być brany pod uwagę przy
ustalaniu kadry meczowej. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej
na 40 minut przed rozpoczęciem meczu, oraz najpóźniej na 10 minut przed
rozpoczęciem treningu.
8. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością szkółki i musi być szanowany. Po
zakończeniu gry zawodnika w szkółce sprzęt należy zwrócić trenerowi z wyjątkiem za
który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
9. Podczas meczów prosimy rodziców/opiekunów o kulturalne zachowanie.
10. Zawodnika obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy
zakaz obowiązuje przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach szkółki.
11. Podczas treningów i meczów zawodnicy mogą spożywać jedynie niegazowaną wodę
mineralną.
12. Zajęcia w Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” są bezpłatne. Na potrzeby zakupu
odzieży sportowej, sprzętu piłkarskiego, organizacji wyjazdów turniejowych ustala się

miesięczną składkę członkowską w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)
płatną na konto utworzone przez radę rodziców nr
AKADEMIA PIŁKARSKA LIMANOVIA UL. JORDANA 3, 34-600 LIMANOWA
BNP PARIBAS NR KONTA 55160014621848607250000001

płatną do 10 dnia każdego miesiąca.
13. Opuszczenie kilku treningów z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest
podstawą do obniżenia lub zwolnienia z składki miesięcznej dla członka Akademia
Piłkarska „LIMANOVIA”.
14. W razie przypadków losowych Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” zastrzega sobie
możliwość odwołania zajęć, o czym rodzice lub opiekun prawny dziecka zostanie
powiadomiony.
15. Rodzice lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku
dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością Akademia Piłkarska
„LIMANOVIA”
16. Rodzice/Opiekun prawny zaświadcza że dziecko jest ubezpieczone od następstw
nieszczęśliwych wypadków NW.
17. Rodzic/Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym przede wszystkim informacji o stanie
zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
18. Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na
zajęciach piłkarskich odpowiadają rodzice lub opiekun prawny dziecka.
19. Osoba, która rezygnuje ze szkolenia w Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” musi
powiadomić o tym fakcie trenera przed rozpoczęciem danego miesiąca tylko wówczas
opłaty za kolejny miesiąc nie trzeba będzie realizować. W przeciwnym wypadku
opłatę należy uregulować.
20. Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne
zabrane przez dziecko na trening lub zawody sportowe. W trakcie wyjazdów na
turnieje autami prywatnymi szkółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zdarzenie losowe na drogach.
21. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu, tytoniu oraz innych niedozwolonych używek.
22. Każde dziecko od momentu złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach w
ramach Akademia Piłkarska „LIMANOVIA” korzysta z nich przez jeden miesiąc
bezpłatnie.
23. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze
szkółki.
24. Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie.

