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Regulamin Akademii Piłki Nożnej 

1 KS Ślęza Wrocław 

 

§ 1 - DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące 

znaczenie: 

- Akademia – oznacza Akademię Piłki Nożnej 1 KS Ślęza Wrocław z siedzibą przy ul. Kłokoczyckiej 5 

we  Wrocławiu.  

- Rozgrywki – oznaczają wszelkie spotkania piłki nożnej, niezależnie od ich długości oraz liczby 

zawodników w nich uczestniczących, organizowane przez Akademię, organizowane przez uprawnione 

organy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej. Powyższe obejmuje także mecze i turnieje międzynarodowe oraz mecze i turnieje 

towarzyskie. 

- Trener koordynator – oznacza osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu do koordynowania 

szkolenia w Akademii. 

- Opiekun – oznacza osobę sprawującą ochronę nad interesami osobistymi i majątkowymi Uczestnika 

Akademii. Pojęcie to obejmuje rodziców Uczestników Akademii lub opiekunów prawnych. 

- Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Akademii. 

- Składka członkowska – oznacza ponoszoną przez okres 10 lub 12 miesięcy w roku, przez 

Uczestników Akademii, miesięczną opłatę wyznaczoną przez Akademię tytułem zwrotu części 

kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem Akademii oraz szkoleniem Uczestników Akademii. 

- Sztab szkoleniowy – oznacza cały personel techniczny, medyczny oraz szkoleniowy odpowiedzialny 

za rozwój Uczestników Akademii, podlegający kierownictwu Akademii. 

- Uczestnik Akademii (dalej: „Uczestnik”) – oznacza osobę uczestniczącą w szkoleniu organizowanym 

przez Akademię, niezależnie od wieku, grupy zawodniczej, płci. Uczestnik znajduje się pod opieką 

Sztabu szkoleniowego i reprezentuje Akademię podczas rozgrywek. 

- Umowa uczestnictwa (dalej: „Umowa”) - umowa pomiędzy Akademią a Opiekunem dotycząca 

m.in. uczestnictwa Uczestnika w zajęciach organizowanych przez Akademię oraz obowiązku 

ponoszenia przez Opiekuna Składek. 

§ 2 - ZASADY OGÓLNE 

1. Do uczestniczenia w Akademii dopuszczony może zostać każdy w wieku od lat 4 do lat 19, kto 

pozytywnie przeszedł rekrutację sportową, dydaktyczną i medyczną. 
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2. Warunkiem gry w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych oraz prawnych 

do udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię. 

3. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Odpowiedzialność za doprowadzenie  

i odebranie Uczestników na zajęcia ponoszą Opiekunowie. 

4. Decyzją Sztabu szkoleniowego Uczestnik może zostać przeniesiony do innego zespołu w ramach 

Akademii. W przypadku rozbieżności stanowisk wewnątrz Sztabu szkoleniowego decydujący głos ma 

Trener koordynator Akademii. 

5. Każdy Uczestnik rozpoczyna zajęcia w Akademii po wypełnieniu i podpisaniu przez Opiekuna 

Umowy uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Piłki Nożnej 1 KS Ślęza Wrocław. 

6. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które 

klasyfikują go do kolejnych etapów szkolenia i odpowiednich grup treningowych. 

7. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika/zawodniczki do 

celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku  

z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji  

o zawodniku/zawodniczce oraz jego/jej osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością 

prowadzoną przez Klub w Internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu. 

8. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 7 przez 

dobrowolne podpisanie odrębnej zgody. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika w zajęciach, Opiekun prawny zobowiązany jest 

powiadomić w formie pisemnej, Trenera prowadzącego oraz koordynatora Akademii najpóźniej do 

10. dnia miesiąca, w którym następuje rezygnacja. 

 

§ 3 - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW AKADEMII. 

1. Podstawowym obowiązkiem Uczestników jest godne reprezentowanie barw Klubowych 1 KS Ślęza 

Wrocław. Obowiązek nie jest ograniczony do treningów i Rozgrywek, obejmuje także życie codzienne 

Uczestników. 

2. Uczestnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów, pracowników Klubu, 

kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasady Fair Play oraz dobrego wychowania. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach 

organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, 

obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich 

umiejętności sportowych oraz przestrzegania higieny osobistej. 
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4. Uczestnik ma bezwzględny zakaz: palenia papierosów, w tym elektronicznych, spożywania 

alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych niedozwolonych prawem używek, w tym 

środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników. Jeśli 

Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek 

poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem. 

6. W treningach Akademii oraz Rozgrywkach brać udział mogą tylko Uczestnicy posiadający aktualne 

badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną (poświadczone przez lekarza medycyny 

sportowej) oraz zgodę Opiekunów. Badania lekarskie winny być aktualizowane co pół roku (raz na 

rundę) lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym zwłaszcza, gdy obowiązek taki wynika 

właściwych w tym zakresie przepisów gry w piłkę nożną. 

7. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 15 minut 

przed treningiem Uczestnik jest przygotowany do zajęć. 

8. Podstawą do gry Uczestnika w Rozgrywkach jest regularna i punktualna obecność oraz 

zaangażowanie na treningach. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po treningu 

podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu  

w przypadku istnienia takiego obowiązku. 

10. Uczestnicy oraz ich Opiekunowie zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne 

Sztabowi Szkoleniowemu. 

11. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego 

oraz reprezentacyjnego. 

12. Uczestnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach bądź meczach 

kontrolnych w innym klubie piłkarskim bez uprzedzenia swojego trenera prowadzącego. Wszelka 

aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry DZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, 

obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym. 

13. Uczestnik do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy, a po każdym 

treningu i zawodach (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. Uczestnik dba o swoje zdrowie, 

przestrzega zaleceń trenera odnośnie zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych 

badaniach i testach.  

§ 4 - PRAWA OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW AKADEMII. 

1. Każdy Opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego 

postanowień. 

2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w Akademii przez dziecko Opiekuna jest zawarcie przez Opiekuna 

Umowy z Akademią. 
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3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi podstawowego sprzętu obowiązującego  

w Akademii. 

4. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki Uczestnikowi przed i po treningu oraz podczas 

Rozgrywek rozgrywanych we Wrocławiu, w tym dowiezienia i odbioru Uczestnika. 

5. W trakcie zajęć treningowych i Rozgrywek Opiekunowie mogą kontaktować się z Uczestnikami 

jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

6. W trakcie Rozgrywek Opiekunowie będą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym 

odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać będą w innej części 

obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu Rozgrywek. 

7. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia 

papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek. 

8. Opiekunowie, tak w trakcie zajęć treningowych, jak też Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na 

płytę boiska oraz do szatni. 

9. Szatnia jest miejscem przygotowania Uczestnikowi do aktywności sportowej. Zabrania się 

Opiekunom wchodzenia do szatni, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy  

w przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć. 

10. Udzielanie instrukcji Uczestnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. 

Zabrania się Opiekunom, a także innym członkom rodziny Uczestnika ingerowania w zachowanie 

zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte 

przez trenera na boisku. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia 

Uczestnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z Uczestnikiem. 

11. Podczas prowadzenia treningów obowiązuje zakaz rejestrowania w jakikolwiek sposób przebiegu 

zajęć bez wyraźnej zgody trenera prowadzącego. 

12. Opiekunowie Uczestników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego 

reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych 

dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów. 

13. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej 

postawy Uczestnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, 

czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z Uczestnikiem. 

14. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu 

zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji. 
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§ 5 - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE. 

1. Za uczestnictwo w zajęciach Akademii przez okres 10 miesięcy, tj. w okresie od września do 

czerwca, pobierane są miesięczne Składki członkowskie w grupach oddziałowych, natomiast  

w grupach reprezentacyjnych, a także w innych grupach trenujących w Centrum Piłkarskim Ślęza 

Wrocław - #Kłokoczyce składki członkowskie są opłacane przez 12 miesięcy.  

2. Składki członkowskie ustala się corocznie i podaje się do wiadomości Opiekunom  

z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Składka członkowska opłacana jest przez Opiekunów do 10. dnia każdego miesiąca, na konto 

wskazane przez Klub. 

4. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna 

zgłaszany do trenera prowadzącego, istnieje możliwość obniżenia Składki lub zawieszenia obowiązku 

opłacania Składki członkowskiej na wniosek trenera prowadzącego za zgodą Koordynatora Akademii, 

w szczególności w ciężkiej sytuacji materialnej Opiekunów. 

5. Zaleganie z wpłatą jednej Składki członkowskiej skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do 

zapłaty. 

6. Zaleganie z wpłatą dwóch Składek członkowskich skutkuje: 

- brakiem możliwości udziału Uczestnika w Rozgrywkach; 

- brakiem możliwości udziału Uczestnika w treningach Akademii; 

- rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w zajęciach bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz 

wykreśleniem Uczestnika z listy uczestników Akademii. 

7. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii, a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie 

zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. Składki członkowskie będą 

przeznaczane w całości na działalność statutową 1 KS Ślęza Wrocław.  

8. Wysokość Składki członkowskiej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników 

Akademii oraz ich Rodziców w formie elektronicznej za pomocą platformy ProTrainUp oraz na stronie 

internetowej Akademii bez konieczności dokonywania zmian w obowiązującej Umowie. Nowa 

wysokość składek nie może zostać wprowadzona wcześniej niż 2 miesiące od przekazania informacji 

w tym przedmiocie w trybie opisanym w zdaniu poprzednim oraz nie częściej niż raz w sezonie. 

 

§ 6 – ZASADY DYSCYPLINARNE 

1. Wobec Uczestnika Akademii, który dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, na wniosek 

Trenera prowadzącego lub własny wystosowany przez Koordynatora Akademii do Prezesa Klubu, 

Prezes Klubu ma prawo zastosować następujące formy dyscyplinujące: 
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- upomnienie 

- naganę; 

- zawieszenie Uczestnika Akademii poprzez pozbawienie go możliwości udziału w Rozgrywkach na 

okres od 1 miesiąca, maksymalnie do 6 miesięcy; 

- wykluczenie Uczestnika z Akademii bez możliwości powrotu do Akademii przez okres co najmniej 12 

miesięcy. 

2. Kara Upomnienia polega na wskazaniu Uczestnikowi nieprawidłowości jego zachowania. Powyższe 

połączone jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia Regulaminu. 

3. Nagana przekazywana jest Uczestnikowi i jego Opiekunom w formie pisemnej i stanowi 

dezaprobatę dla zachowania Uczestnika z opisem naruszenia zapisów Regulaminu. 

4. Zawieszenie Uczestnika przekazywana jest Uczestnikowi i jego Opiekunom w formie pisemnej  

i polega na zakazie uczestnictwa w treningach i Rozgrywkach. W przypadku zawieszenia Uczestnika  

w prawie Uczestnictwa w treningach i Rozgrywkach – zawieszeniu podlega również pobór składek 

członkowskich. 

5. Wykluczenie Uczestnika z Akademii przekazywana jest Uczestnikowi i jego Opiekunom w formie 

pisemnej i następuje każdorazowo ze wskazaniem okresu, przez który nie może on ubiegać się  

o powrót do Akademii. Przed ponownym przyjęciem do Akademii Uczestnik i jego Opiekun złożyć 

musi pisemny wniosek, który podlega weryfikacji przez Kierownictwo Akademii. Dyrektor Akademii 

uprawniony jest do warunkowego przyjęcia Uczestnika, na którego nałożone zostaną kolejne kary 

dyscyplinarne. 

6. W przypadku, w którym Opiekun Uczestnika nie przestrzega obowiązków nałożonych na niego 

Regulaminem i uniemożliwia Sztabowi szkoleniowemu wykonywanie obowiązków – po uprzednim 

wezwaniu Opiekuna do zaprzestania niedozwolonych działań – wobec Uczestnika orzec można karę 

wskazaną w §6 ust. 1. 

7. Uczestnik może odwołać się od wymierzonej kary do Zarządu Klubu w formie pisemnej za 

pośrednictwem Kierownictwa Akademii. 

8. W przypadku wzorowej postawy Uczestnika w trakcie prowadzonych zajęć szkoleniowych lub 

Autoryzowanych Rozgrywek, na wniosek Sztabu szkoleniowego w ramach prowadzonych spotkań 

wew., Koordynator Akademii może wnioskować do Zarządu o wyróżnienie Uczestnika pochwałą bądź 

listem gratulacyjnym. 
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§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek 

rozstrzygać Koordynator Akademii przy współpracy ze Sztabem szkoleniowym. 

2. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Uczestnicy 

poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14-dniowego 

wyprzedzenia. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na gruncie Regulaminu rozpatrywane są przez Koordynatora 

Akademii w porozumieniu z 1KS Ślęza Wrocław. 
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