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REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ KP WARTA ZAWIERCIE 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. AKADEMIA PIŁKARSKA KP WARTA Zawiercie – przez pojęcie Akademia rozumiane są 

grupy młodzieżowe zrzeszone w KP Warta Zawiercie. 

 

2. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej KP Warta Zawiercie, zwanej dalej Akademią, może 

zostać każde dziecko. Warunkiem treningu i gry w Akademii jest brak przeciwwskazań 

zdrowotnych, jak i prawnych do udziału w zajęciach sportowych oraz uiszczanie 

miesięcznych składek. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych. 

Odpowiedzialność za przyprowadzenie i odebranie dziecka z w/w zajęć spoczywa na 

rodzicach / opiekunach prawnych. 

 

3. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia w Akademii po wypełnieniu i podpisaniu 

deklaracji członka wspierającego Akademię Piłkarską Warta Zawiercie. 

 

4. Każdemu zawodnikowi zostanie założone konto w aplikacji ProTrainUp, które będzie 

umożliwiało kontakt z Akademią. 

 

5. Zawodnik, który uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Akademię zobowiązany 

jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań 

do uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

 

6. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: 

- palenia papierosów 

- spożywania alkoholu 

- używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek 

 

7. Zawodnik Akademii zobowiązany jest dbać o zdrowy i higieniczny tryb życia 

 

8. Obowiązkiem każdego zawodnika Akademii jest 100% obecność na zajęciach 

organizowanych przez nasz Klub (trzy treningi tygodniowo)*, jak również 100% 

obecność w szkole i dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce. 

 

9. Nieobecność zawodnika na zajęciach organizowanych przez  Akademię winna być 

zgłaszana trenerowi prowadzącemu daną grupę (rocznik) nie później niż 30 minut 

przed rozpoczęciem zajęć. Nieobecność niezgłoszona do opiekuna grupy będzie 
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traktowana jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które będą 

wyciągane konsekwencje, zgodne z § 4 pkt 2.  

 

10. Każdy zawodnik Akademii powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie 

problemy należy zgłaszać trenerowi.  

 

11. Zawodnik, który zostanie powołany do udziału w meczu lub turnieju zobowiązany jest 

godnie reprezentować Klub zarówno na boisku, jak i poza nim. Z wszelkich przejawów 

niewłaściwego zachowania wyciągane będą konsekwencje, zgodne z § 4 pkt 2. 

 

12. Decyzją trenera grupy zawodnik może być przeniesiony do grupy starszej lub 

młodszej (o ile zgodnie z przepisami PZPN zezwala na to wiek zawodnika). 

 

 

13. Zawodnik, który deklaruje chęć przynależenia do  Akademii zobowiązany jest do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika Akademii Piłkarskiej KP 

Warta Zawiercie 

 

1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem 

Akademii. Zgłoszenie swojego dziecka do jednej z drużyn Akademii oznacza pełną 

akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego 

ustaleń 

 

2. W trakcie zajęć prowadzonych przez trenerów Akademii rodzic/opiekun prawny 

powinien przebywać poza boiskiem/halą, tak aby nie kontaktować się z zawodnikami, 

ponieważ może to mieć wpływ na ich koncentrację podczas treningu. 

 

3. Podczas meczów i turniejów rodzice/opiekunowie prawni powinni znajdować się na 

trybunach obiektu, na którym rozgrywane są zawody i nie przeszkadzać trenerowi, 

a także sędziom w wykonywaniu ich pracy. 

 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niepodważania autorytetu trenera, 

zarówno w obecności zawodników Akademii, jak i innych rodziców. Wszystkie 

problemy i wątpliwości powinni zgłaszać trenerowi osobiście 

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek do 

10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek ustalona jest przez Zarząd KP Warta 

Zawiercie i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Składka członkowska jest 

wkładem w rozwój Akademii, a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy 

za nieobecności zawodnika na zajęciach. 



*nie dotyczy klasy sportowej, która trenuje zgodnie z planem lekcji 

 

6. Składka członkowska wpłacana jest na odrębne konto bankowe należące do Akademii 

Piłkarskiej Warta Zawiercie, będące subkontem KP Warta Zawiercie. 

 

7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego istnieje 

możliwość przesunięcia terminu płatności. 

 

8. W przypadku nieopłacenia składek przez 2 kolejne miesiące, Zarząd KP Warta 

Zawiercie może zawiesić zawodnika w uczestniczeniu w zajęciach lub skreślić go 

z grona zawodników Akademii. Nie zwalnia to z opłacenia zaległych składek 

członkowskich.  

 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach 

organizowanych przez trenera lub członków Zarządu KP Warta Zawiercie, 

dotyczących pracy Akademii i rozwoju dziecka. 

 

10. W przypadku rezygnacji dziecka z treningów w Akademii rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są powiadomić o tym fakcie Akademię pisemnie lub drogą elektroniczną 

wysyłając stosowne wypowiedzenie na mail na adres akademia@wartazawiercie.pl. 

Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące licząc od początku następnego miesiąca. 

 

§ 3 

 

Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej KP Warta Zawiercie 

 

1. Każdy zawodnik zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii 

Piłkarskiej KP Warta Zawiercie i jego przestrzegania. 

 

2. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych oraz mający aktualne badania lekarskie.  

 

3. Zawodnik Akademii Piłkarskiej KP Warta Zawiercie zobowiązuje się: 

 

a) godnie reprezentować barwy klubowe w czasie treningów, meczów, 

turniejów, a także w życiu codziennym, 

b) przestrzegać zasad fair-play i dobrego wychowania, 

c) szanować kolegów z zespołu, trenera, pracowników Akademii sędziów i osoby 

związane z przeciwną drużyną, 

d) dbać o dobre oceny w szkole, 

e) być sumiennym i zdyscyplinowanym (nie spóźniać się na zajęcia), 

f) wykonywać wszystkie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, 

g) pomagać trenerowi przed, w trakcie i po zajęciach podczas rozkładania 

i składania sprzętu sportowego potrzebnego do przeprowadzenia treningu, 

h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, 
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i) dbać o sprzęt treningowy - narzutki, pachołki, piłki, 

j) trenować w stroju treningowym - zgodnie z zaleceniem trenera, 

k) dbać i szanować o strój meczowy, 

l) w przypadku kontuzji uczestniczyć w zajęciach indywidualnych zaleconych 

przez trenera. (Za wyjątkiem choroby). 

m) bezzwłocznie zwracać wszelkie dolegliwości zdrowotne trenerowi 

n) w każdej wolnej chwili od nauki i treningu doskonalić we własnym zakresie 

poznane na zajęciach elementy piłkarskie 

o) poinformować trenera i uzyskać jego zgodę na grę w turniejach i meczach nie 

organizowanych przez Akademię (wyłączając rozgrywki międzyszkolne) 

 

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścił trening lub zajęcia 

w szkole, może zostać pominięty przy ustalaniu kadry na najbliższy mecz ligowy czy 

turniej. 

 

5. Zawodnik, który nie został uwzględniony w kadrze meczowej, w spotkaniu, w którym 

gospodarzem jest KP Warta Zawiercie powinien wspierać kolegów z trybun. 

 

6. Zawodnik zobowiązany jest przybyć na zbiórkę przed meczem o wyznaczonym przez 

trenera czasie.   

 

7. Zawodnik Akademii korzysta podczas treningów i zajęć ze sprzętu sportowego 

zakupionego przez Akademii na zasadzie użyczenia.  

 

§ 4 

 

Wyróżnienie i kary dyscyplinarne 

 

1. Wyróżnieniami obowiązującymi w Akademii są: 

 

a) list gratulacyjny, 

b) dyplom uznania, 

c) nagroda rzeczowa, 

 

przyznawane są przez Zarząd KP Warta Zawiercie na wniosek trenera. 

 

2. Karami dyscyplinarnymi jakie mogą zostać orzeczone wobec zawodnika Akademii są: 

a) upomnienie 

b) nagana 

c) czasowe odsunięcie w uczestnictwie w Akademii (W wymiarze 1-5 meczów). 

d) skreślenie z listy zawodników Akademii  
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3. W przypadku słabych wyników uzyskiwanych w nauce szkolnej na wniosek trenera, 

rodzica/opiekuna prawnego, Zarząd KP Warta Zawiercie może podjąć decyzję 

o czasowym zawieszeniu dziecka w uczestnictwie w Akademii.  

 

 

 

 

§ 5 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Akademia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, 
o czym rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani. 

2. Harmonogram treningu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od KP Warta 
Zawiercie (np. zmiana grafiku OSIR Zawiercie). 

 
 
 
 

 
................................................. ...............        ................................................. 

  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                      (podpis dziecka) 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................... 

(podpis osoby reprezentującą Akademię Piłkarską KP Warta Zawiercie) 


