REGULAMIN
Miejski Klub Sportowy Bumerang Wrocław
Akademia Piłkarska
§1
NAZWA I CHARAKTER DZIAŁANIA
Akademia Piłkarska zwana dalej Akademią prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną w której zrzeszeni
są uczniowie/dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, rodzice, nauczyciele oraz sympatycy.
§2
CELE DZIAŁALNOŚCI






Organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnego dzieci/uczniów oraz ich
rodziców i opiekunów,
Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
prozdrowotnych oraz kompensacyjno – korekcyjnych,
Organizowanie dzieciom/uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Akademii Piłkarskiej poprzez
uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych,
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,

Akademia realizuje swoją działalność poprzez:
a) organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
b) organizowanie obozów i zgrupowań sportowych,
c) organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym.
§3
ZASADY OGÓLNE
1. Zajęcia w Akademiach Piłkarskich odbywają się z trybie grupowym.
2. Maksymalna ilość zawodników przypadająca w zajęciach piłkarskich na jedną osobę prowadzącą zajęcia
uzależniona jest od wieku zawodników ale nie może przekraczać:
• 25 osób dla zawodników w wieku 7-18 lat,
• 18 osób dla zawodników w wieku 3-6 lat.
Akademia zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w grupach większych niż wymienione w określonym
czasie naborów, przejścia na sale gimnastyczne oraz w okresie wakacyjnym.

3. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
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4.Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku zawodników i wynosi:
dla zawodników w wieku 3-5 lat – 30 – 45 minut,
dla zawodników w wieku 6 lat – 35 - 50 minut,
dla zawodników w wieku 7-9 lat – 50 - 70 minut,
dla zawodników 10-18 lat – 60 - 90 minut.

5. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 1-2 sesje treningowe dla zawodników w wieku 3-11 lat,
2-3 sesje treningowe dla zawodników w wieku 12-18 lat. Klub zastrzega sobie prawo do przydzielania ilości
tygodniowych sesji treningowych niezależnie od grupy treningowej.
6. Każdy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji Członkowskiej
podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) i dokonaniu w terminie opłaty za zajęcia, zgodnie z ustaloną kwotą.
7. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być
obecnym na w/w zawodach.
9. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do
obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
10. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi.
11. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem
zajęć.
12. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu prawo do
zwrotu opłaty za udział w zajęciach piłkarskich.
§4
WARUNKI PRZYJĘĆ DO AKADEMII
1. Wiek od 3 do 18 lat.
2. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, deklaracji członkowskiej, regulaminu.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego bądź lekarza pierwszego kontaktu w przypadku
braku zaświadczenia - rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie o świadomości stanu zdrowia swojego dziecka
jak i odpowiedzialności za stan zdrowia podczas zajęć.
4. Wniesienie opłaty składki członkowskiej w wysokości ustalanej zgodnie z trybem płacenia składek w Akademii
Piłkarskiej.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisane
oświadczenie przez rodziców/opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych oraz
zgodę na uczestnictwo w zajęciach rodziców/opiekunów prawnych, którą wydają podpisując deklarację członkowską
oraz kartę informacyjną.
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2. Zawodnik Akademii Piłkarskiej zobowiązuje się do:
a) godnie reprezentować barwy Akademii Piłkarskiej zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i
dobrego wychowania,
c) szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii Piłkarskiej
d) trenować w jednolitym stroju treningowym, który został określony na początku każdego sezony treningowego. Na
trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
e) przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
f) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
g) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
j) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
k) szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii Piłkarskiej. Po zakończeniu treningu lub
meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity
koszt zakupu.
3. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna
obecność, a także zaangażowanie na treningach.
4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod
uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego
zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
6. Zawodnicy przyjęci do Akademii powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w
nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
7. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
8. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce koordynator akademii na wniosek
trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych,
aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
§6
PRAWA I OBOWIZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH ZAWODNIKA AKADEMII
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi,
ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
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2. 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.
Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu
treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich. W tym przypadku nie zwracana jest
dokonana opłata.
3. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach
obiektu sportowego lub poza linią boiska, na którym odbywają się zawody.
4. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego
i nie obrażać drużyny przeciwnej.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 7-go dnia każdego miesiąca.
Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach (choroba, wyjazd itp.).
W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji
w treningach.
6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość
przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem Akademii
Piłkarskiej.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka
na treningu.
8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić
pisemnie Akademię Piłkarską z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
9. W przypadku długotrwałej choroby dziecka trwającej ponad 21 dni naliczana jest „składka postojowa” za
utrzymanie miejsca w grupie w wysokości 35 zł.
10. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka odpowiadają za ubezpieczenie dziecka NNW podczas zajęć oraz za
dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, który kwalifikuje go do udziału w zajęciach.
§7
SKŁADKI AKADEMII
1. Składki za uczestnictwo w zajęciach Akademii Piłkarskiej są ustalone na podstawie postanowienia Prezesa
Miejskiego Klubu Sportowego Bumerang Wrocław
2. Składki mogą ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu członków Akademii.
3. Wniesienie składki za uczestnictwo w zajęciach następuje na konto Akademii. W tytule przelewu należy wpisać:
"Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia , grupa oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata".
4. Zaleganie we wpłatach składek skutkuje kolejno:
a) brakiem możliwości udziału w treningach,
b) brakiem możliwości udziału w zawodach,
c) wystawieniem wezwania do zapłaty,
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d) wnioskiem o skreślenie z listy członków Akademii.
5. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Akademię jest dobrowolne, dlatego też władze
akademii będą bezwzględnie egzekwowały opłatę członkowską.
6. Akademia Piłkarska w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie obozy piłkarskie na terenie kraju, w
których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w Akademii. Udział w obozach ma podnosić
umiejętności adeptów i jest on obowiązkową jednostką.
7. Zadatek wpłacony za udział w obozach nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje
rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.
8. Środki finansowe pochodzące ze składek Akademii przeznaczone są w szczególności na:
a) wynajem obiektów sportowych,
b) wynagrodzenie trenerów,
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
d) organizowanie eventów dla adeptów,
e) administrację Akademii,
f) wszelkie inne koszty ponoszone przez Akademię Piłkarską na rzecz prowadzenia zajęć i działalności.
9. Składki członkowskie opłacane są przez cały sezon piłkarski:
a) sezon 2018/2019 trwający od 01 września 2018 do 30 czerwca 2019.
b) każdy następny sezon od 2019/2020 od 01 sierpnia do 30 czerwca wg Zarządzenia Prezesa MKS Bumerang
Wrocław nr 01/09/2018
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia
z Akademii
3. Raz na pół roku trener kontaktuje się z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener
drużyny.
5. Skargi i sugestie przyjmuje Prezes Zarządu na piśmie.
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