REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ
UKS MORZYCKO MORYŃ
Wprowadzenie
Akademia Piłkarska Morzycko Moryń zwana w dalszej części regulaminu Akademią prowadzi
działalność sportowo-rekreacyjną, służącą wszechstronnemu rozwojowi dzieci, której nadrzędnym
celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, nauki rywalizacji sportowej przy zachowaniu zasad
Fair Play oraz wzajemnego szacunku do uczestników zajęć, trenerów, rodziców, działaczy i
sympatyków Akademii. Niniejszy regulamin ma za zadanie określić zasady współpracy wszystkich
stron biorących udział w Akademii, tak by były one jasne, przejrzyste i czytelne.
§1
CELE DZIAŁALNOŚCI
1. Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, w
tym zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, ich rodziców i opiekunów, w grupach
nieselektywnych.
2. Organizowanie uczestnikom Akademii różnych form współzawodnictwa sportowego, w tym
udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz
podległe mu struktury terenowe we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych.
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Akademii, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia, zdrowej sportowej rywalizacji,
wzajemnego szacunku do siebie i szacunku do barw klubowych.
4. Ciągłe podnoszenie poziomu sportowego uczestników Akademii poprzez systematyczny
udział w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych.
5. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a w szczególności turniejów piłki
nożnej, a także imprez promujących Akademię.
§2
ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnikiem zajęć w Akademii może być każde dziecko w wieku od 3 do 14 lat, które nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych, potwierdzonych
aktualnymi badaniami lekarskimi.
2. Zajęcia w Akademii odbywają się w grupach ( min. 10, max. 22 dzieci), w zależności od
wieku dziecka i jego poziomu sportowego. Podziału na grupy dokonuje trener prowadzący
zajęcia w danej grupie wiekowej.
3. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie i odebranie dziecka ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Zajęcia w Akademii mają charakter ciągły i odbywają się 12 miesięcy w roku. Każdy
uczestnik zajęć w Akademii może skorzystać z miesięcznej absencji w zajęciach w ciągu 12
miesięcy, po uprzednim uzgodnieniu z trenerem prowadzącym. Absencję w zajęciach należy
zgłosić z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Dla każdej z grup wiekowych organizowanych będzie minimum 8 sesji treningowych w
miesiącu.
6. Uczestnikiem zajęć może zostać dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył pisemną
deklarację udziału dziecka w Akademii, uiścił opłatę za zajęcia oraz zapoznał się z
niniejszym regulaminem.
7. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do dbałości o powierzony sprzęt treningowy oraz
zachowanie czystości i porządku w szatni i na obiekcie po zakończeniu zajęć.
8. Pakiet startowy w postaci stroju meczowego, który uczestnik otrzymuje bezpłatnie,
( koszulka ,spodenki, getry), podlega bezwzględnemu zwrotowi w przypadku rezygnacji
uczestnika z zajęć w okresie 12 miesięcy od daty wstąpienia do Akademii. W przypadku
celowego zniszczenia, zagubienia lub nie rozliczenia się z pobranego sprzętu przekazanego
uczestnikowi zajęć nieodpłatnie, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu
Akademii kosztów zakupu pakietu startowego. Po 12 miesiącach od daty wstąpienia do
Akademii pakiet startowy przechodzi na własność zawodnika.
9. Każdy zawodnik, który zostanie powołany do udziału w turnieju bądź zespołu zgłoszonego
do określonych rozgrywek ligowych, meczy kontrolnych lub sparingowych, jako
reprezentant Akademii jest zobowiązany do godnego reprezentowania Akademii, barw
klubowych Morzycko Moryń, zachowania kultury i zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
10. Podstawowym kryterium do powołania uczestnika Akademii do gry w turniejach i
rozgrywkach jest regularna i punktualna obecność oraz zaangażowanie na treningach.
Ostateczną decyzję o składzie zespołu w danych rozgrywkach zawsze podejmuje trener
prowadzący daną grupę wiekową.
11. Wszyscy uczestnicy Akademii Piłkarskiej Morzycko Moryń, w szczególności dzieci,
trenerzy, rodzice oraz opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ.
1. Zawodnik Akademii ma prawo do:
a) uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach, obozach sportowych
oraz turniejach regionalnych, ogólnopolskich oraz innych formach rywalizacji sportowej, w
których Akademia będzie brała udział.
b) korzystania ze sprzętu sportowego Akademii i infrastruktury sportowej klubu Morzycko
Moryń,
c) nagradzania za wyjątkowe osiągnięcia sportowe lub w dziedzinie edukacji szkolnej – na
wniosek trenera.
d) rozwijania nabytych umiejętności na obszarze piłki nożnej,
e) każdy zawodnik będący członkiem klubu jest automatycznie ubezpieczony od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
f) każdy zawodnik Akademii ma prawo do miesięcznej absencji w zajęciach w ciągu 12
miesięcy z zachowaniem zasad ujętych w § 2 pkt. 4.
2. Zawodnik Akademii zobowiązany jest do:
a) podstawowym obowiązkiem uczestnika Akademii jest godne reprezentowanie barw
Klubowych Morzycko Moryń oraz Akademii. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do
treningów i rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne.
b) uczestnicy Akademii zobowiązują się do systematycznego podnoszenia swoich
umiejętności sportowych.
c) w trakcie treningów oraz rozgrywek uczestnik Akademii winien szanować kolegów z
zespołu, pracowników Akademii i Morzycka Moryń, boiskowych rywali oraz sędziów.
d) każdy uczestnik Akademii powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie
zastrzeżenia należy zgłaszać trenerowi prowadzącemu zajęcia.
e) uczestnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, w tym
elektronicznych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych
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niedozwolonych prawem używek, w tym środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
f) uczestnicy Akademii dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych
zajęć mają odpowiednio przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy,
g) w treningach Akademii oraz rozgrywkach brać udział mogą tylko uczestnicy Akademii
posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną poświadczone
przez lekarza oraz zgodę rodziców lub opiekunów. Badania lekarskie winny być
aktualizowane co pół roku.
h) uczestnicy Akademii zobowiązani są przebywać w szatni i być przygotowani do zajęć
najpóźniej na 15 minut przed treningiem oraz na 30 minut przed rozpoczęciem meczu w
ramach rozgrywek,
i) uczestnicy Akademii zobowiązani są do pomocy trenerom przed, w trakcie i po treningu
podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego oraz jego
zwrotu w przypadku istnienia takiego obowiązku.
j) sprzęt, który uczestnik zajęć otrzymuje od Akademii, jest własnością Akademii i należy
go szanować, ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnego pakietu startowego ( strój
meczowy). Po zakończeniu zajęć lub rozgrywek w ramach Akademii, sprzęt należy zwrócić
trenerom - z wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu poniósł rodzic lub opiekun
prawny.
k) uczestnicy zajęć Akademii oraz / lub ich rodzice czy opiekunowie zobowiązani są
bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne dziecka trenerowi prowadzącemu zajęcia.
W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabych wyników w nauce trener koordynator
na wniosek trenera prowadzącego, rodzica lub opiekuna prawnego, może podjąć decyzję o
czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do poprawy ocen w szkole.
W przypadku jeżeli zawodnik Akademii chce uczestniczyć w zajęciach innego klubu lub
organizacji o podobnym charakterze, musi posiadać pisemną zgodę trenera prowadzącego
oraz zarządu klubu Morzycko Moryń ( minimum dwa podpisy członków zarządu).
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ZAWODNIKA AKADEMII.
Prawa rodziców/ opiekunów prawnych
a) rodzice mają prawo do czynnego uczestnictwa w działalności Akademii, zgłaszania
wniosków i uwag dotyczacych jej funkcjonowania. Wnioski lub uwagi należy zgłaszać
bezpośrednio trenerowi koordynatorowi lub bezpośrednio do Zarządu klubu Morzycko
Moryń,
b) każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo do uzyskania informacji od trenera
prowadzącego o postępach sportowych swojego dziecka oraz jego zachowania podczas
zajęć Akademii.
c) rodzice lub opiekunowie mają prawo do uzyskania pełnej informacji o finansach
Akademii, w tym kosztów jej funkcjonowania oraz uzyskiwanych przychodów.
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych.
a) każdy Rodzic/Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz
respektowania jego postanowień.
b) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej
wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka jako członka, zawodnika Akademii w zajęciach
sportowych, co jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez dziecko zajęć w
Akademii.
c) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wyrażenia zgody na wykorzystanie z
danych osobowych dziecka tj. imienia i nazwiska oraz wieku członka zawodnika Akademii
oraz zgody na umieszczenie jego wizerunku, fotografii na stronie internetowej Akademii i
Klubu.
d) rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia uczestnikowi zajęć

podstawowego jednolitego sprzętu obowiązującego w Akademii. Szczególnie podczas
uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach.
e) rodzice /opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia
każdego miesiąca. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika
na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić
trenerowi czas absencji w treningach na podstawie zwolnienia lekarskiego, wówczas
składka za kolejny miesiąc zostanie proporcjonalnie pomniejszona o ilość
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w zajęciach. Zwolnienie lekarskie należy przesłać
trenerowi na adres email: pjanicki1984@gmail.com
f) w uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna
istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia składki miesięcznej, po wcześniejszym
uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.
g) rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o
każdej nieobecności dziecka na treningu, a w przypadku powołania dziecka do
reprezentowania Akademii w turnieju lub innych rozgrywkach, z wyprzedzeniem minimum
24 godzin.
h) w trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
i) Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego,
przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz
w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania
autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze
wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera
prowadzącego lub trenera - koordynatora Akademii . Skutkiem naruszenia tych zasad, może
być prośba o opuszczenie rodzica/opiekuna obiektu treningowego, po skreślenie zawodnika
z listy uczestnika zajęć. W tym przypadku nie zwracana jest dokonana opłata.
j) podczas treningów i meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni
przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. Ponadto
rodzice/opiekunowie w czasie meczu zobowiązani są do kulturalnego zachowania,
akceptowania wszystkich decyzji sędziego i nie obrażania drużyny przeciwnej lub ich
zawodników.
k) w trakcie obserwowania treningów lub zawodów rodziców i opiekunów obowiązuje
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych,
jak również korzystania z innych używek. Naruszenie tego zakazu może skutkować
usunięciem rodzica/opiekuna z obiektu.
l) rodzice i opiekunowie są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych przez trenerów
lub zarząd klubu Morzycko Moryń okresowych zebraniach organizacyjno –
sprawozdawczych.
ł) w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany pisemnie powiadomić Akademię Piłkarską z miesięcznym wyprzedzeniem.
Rezygnację dziecka z zajęć można również przesłać na adres email
pjanicki1984@gmail.com. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§5
SKŁADKI AKADEMII
1. Składka za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii z wyjątkiem grupy FIGIELEK
pobierana jest miesięcznie i wynosi 100zł płatna przez rodziców/opiekunów prawnych do
10 dnia każdego miesiąca, na konto Akademii wskazane przez klub Morzycko Moryń.
2. W grupie FIGIELEK skłądka miesięczna wynosi 60zł/miesiąc.
3. W skład miesięcznej opłaty za uczestnictwo w zajęciach Akademii ustala się miesięczną
opłatę administracyjną w wysokości 30zł, która jest płatna nawet przy absencji chorobowej ,
kontuzji uczestnika zajęć lub miesięcznej absencji zawodnika, o której mowa w § 2 pkt. 4.
w terminie jak wyżej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany
wniosek rodzica/opiekuna prawnego, zgłoszony do trenera prowadzącego, istnieje
możliwość obniżenia Składki lub jej zawieszenia, ze względu na bardzo ciężką sytuację
materialną rodziców/opiekunów i uczestnika zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje na
wniosek trenera prowadzącego zarząd klubu.
5. Zaleganie z wpłatą jednej Składki miesięcznej skutkuje skierowaniem do rodzica/opiekuna
przypomnienia o konieczności opłacenia składki
6. Brak wpłaty dwóch składek za uczestnictwo w zajęciach Akademii skutkuje skierowaniem
do rodzica/opiekuna wezwania do zapłaty oraz brakiem możliwości udziału uczestnika
Akademii w cyklicznych zajęciach, rozgrywkach i turniejach, do czasu uregulowania przez
rodzica/opiekuna należnych składek.W przypadku nieuregulowania zaległości w terminie
określonym w wezwaniu, uczestnik zajęć zostaje wykreślony z listy uczestników Akademii.
7. Środki finansowe pochodzące z miesięcznych opłat za uczestnictwo w zajęciach Akademii
przeznaczone są w szczególności na:
a) ubezpieczenie wszystkich uczestników zajęć,
b) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
c) wynagrodzenie trenerów,
d) opłaty związane z udziałem w zawodach i turniejch,
e) administrację Akademii (księgowość),
f) wynajem obiektów sportowych,
g) transport na zawody ligowe i turnieje,
h) organizację włąsnych rozgrywek i turniejów,
i) wszelkie inne koszty ponoszone przez Akademię Piłkarską na rzecz prowadzenia zajęć i
działalności.,
8. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun ma w Akademii więcej niż jedno dziecko (Uczestnika),
zmianie ulega wysokość składki dla drugiego i kolejnych dzieci. Za pierwsze dziecko
Opiekun ponosi pełną odpłatność składki, za drugie dziecko 60% składki, za trzecie i
następne dzieci nie ponosi żadnej odpłatności.
§6
NAGRODY I KARY DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ AKADEMII
1. Wobec uczestnika Akademii, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu, na wniosek trenera prowadzącego, trenera koordynatora własny lub własny,
zarząd klubu może zastosować następujące kary dyscyplinarne:
a) upomnienie;
b) naganę;
c) zawieszenie Uczestnika w prawach członka Akademii poprzez pozbawienie możliwości
udziałów w treningach, rozgrywkach lub turniejach na okres od 1 miesiąca do maksymalnie
6 miesięcy;
d) wykluczenie Uczestnika z Akademii bez możliwości powrotu do Akademii przez okres
co najmniej 12 miesięcy.
2. Upomnienie polega na wskazaniu Uczestnikowi nieprawidłowości jego zachowania i
połączone jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.
3. Nagana stanowi pisemną dezaprobatę dla zachowania uczestnika.
4. Zawieszenie Uczestnika polega na zakazie uczestnictwa w treningach i (lub) rozgrywkach i
turniejach. Zawieszenie następuje na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. W przypadku
zawieszenia Uczestnika w prawie uczestnictwa w treningach i rozgrywkach, zawieszeniu
ulega pobór składki członkowskiej.
5. Wykluczenie uczestnika z Akademii następuje każdorazowo ze wskazaniem okresu, przez
który nie może on ubiegać się o powrót do Akademii. Przed ponownym przyjęciem do
Akademii Uczestnik złożyć musi wniosek, który podlega weryfikacji trenera koordynatora i
zarządu klubu.
6. W przypadku uzyskiwania przez uczestnika słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek

rodzica/opiekuna, może zostać podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu w prawach
uczestnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Decyzję w tym zakresie
podejmuje trener koordynator w porozumieniu z rodzicem /opiekunem.
7. W szczególnie rażących przypadkach, w których rodzic/opiekun uczestnika zajęć nie
przestrzega obowiązków nałożonych na niego Regulaminem i notorycznie uniemożliwia
wykonywanie trenerom obowiązków, po uprzednim wezwaniu rodzica/opiekuna do
zaprzestania niedozwolonych działań, wobec uczestnika można orzec karę wskazaną w § 6
ust. 1 pkt c) lub d).
8. W przypadku wzorowej postawy uczestnika zajęć w trakcie treningów, rozgrywek, jak
również w wyniku uzyskiwania nadzwyczajnych postępów sportowych oraz w nauce
szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub trenera koordynatora, zarząd klubu może
takiemu uczestnikowi przyznać nastepujące wyróżnienia:
a) pochwała;
b) listu gratulacyjny;
c) nagrodę rzeczową o wartości do 300zł.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem
rodziców/opiekunów i uczestników zajęć.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akademii
3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników
sportowych i ustalenie spraw bieżących.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek
rozstrzygać trener danej grupy wiekowej.
5. Skargi, sugestie i wnioski przyjmuje na piśmie zarząd UKS Morzycko Moryń.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017r

Zatwierdzam:
Prezes
UKS Morzycko Moryń
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