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I. Postanowienia ogólne

1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej „BŁĘKITNI” Stargard (dalej Akademia) może zostać
każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w Akademii
Piłkarskiej „BŁEKITNI” Stargard.
2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy
pracujący w Akademii. Głos decydujący należy do trenera koordynatora i Wiceprezesa
Zarządu d.s. młodzieży.
3. Z tytułu braku pozytywnej weryfikacji dziecka, Stowarzyszenie, a także osoby działające
na jego rzecz, niezależnie od podstawy świadczenia na jego rzecz, nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności.
4. Warunkiem gry w Akademii jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz
prawnych do udziału w zajęcia sportowych.
5. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni
opiekunowie. W przypadku gdy zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych
odpowiedzialnymi się opiekunowie z danej szkoły.
6. Zajęcia treningowe i meczowe odbywają się na obiektach klubowych oraz wynajętych
przez klub na terenie miasta Stargard.
7. Na skutek decyzji trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu
starszego lub młodszego.
8. Cztery razy w roku trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w
zespole zrezygnować
z
najmniej
perspektywicznych
lub
najsłabszych

zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo
zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów
dyscyplinarnych.
9. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 8 nie powodują jakichkolwiek roszczeń wobec
trenera oraz klubu.
10. Od 1 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujący model szkolenia:
R.

Nabór

Selekcja

Grupa (liczba
zawodników)
A
B

/U7

Pełny1

Po roku3

18

18+

/U8

Pełny

Ciągła4

18

18+

/U9

Pełny

Ciągła

16

18+

/U10

Pełny

Ciągła

16

18+

/U11

Uzupełniający2

Ciągła

16

18+

/U12

Uzupełniający

Ciągła

16

18+

/U13

Uzupełniający

Ciągła

16

/U14

Uzupełniający

Ciągła

16

/U15

Uzupełniający

Ciągła

18

/U17

Uzupełniający

Ciągła

20

18

1

Nabór pełny – nabór do grupy trwa cały rok
Nabór Uzupełniający- nabór odbywa się w wyznaczonym terminie
3
Selekcja Po roku 4
Selekcja Ciągła - trener decyduje ,w której grupie zawodnik trenuje
2

II. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika
1. Wszyscy rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Akademii
oraz respektowania jego postanowień.
2. Rodzice/opiekunowie powinni w szczególności udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie
dziecka w zajęciach sportowych(wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej
,zgłoszenie i zarejestrowanie elektroniczne w systemie PZPN 24).
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia
dziecku/zawodnikowi
podstawowego jednolitego sprzętu obowiązującego w Akademii, w kategoriach
wiekowych od U-6 do U-17.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia opieki dziecku /zawodnikowi
przed i po treningu oraz w rozgrywkach Z.Z.P.N. w tym zapewnienia dowiezienia i
odbioru dziecka/zawodnika.
5. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za przeprowadzenie okresowych badań
lekarskich u Lekarza Medycyny Sportu.
6. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Akademii oznacza akceptację warunków
zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń bez jakichkolwiek
ograniczeń.
7. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować się z dziećmi.
8. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne)
przebywają na
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
9. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na
którym odbywa się dany trening. Raz w miesiącu trening będzie otwarty dla rodziców w
wyznaczonym terminie.
10. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy
Akademii.
11. Rodzice/Opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować
wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. W przypadku obciążenia
Klubu jakąkolwiek karą, odszkodowaniem bądź innym świadczeniem, za zachowanie
rodzica, Klub będzie uprawniony do dochodzenia uiszczonej kary, odszkodowania,
świadczenia w pełnej wysokości od tej osoby.
12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Akademii miesięcznych
składek członkowskich zgodnie z postanowieniami zawartymi w III. ust. 3 Regulaminu.
III. Składki członkowskie
1. Za uczestnictwo w zajęciach Akademii przez okres 11 miesięcy (sezon), tj. od sierpnia do
czerwca, od każdego zawodnika pobierane są miesięczne składki członkowskie w
grupach od U-6 do U17.
2. Składka członkowska opłacana jest przez rodziców/opiekunów z tytułu przynależności
do K.P Błękitni Akademii, która jest przeznaczona na działalność statutową klubu.
Składki naliczane są w okresach miesięcznych płatne do 15 dnia każdego miesiąca z góry
za dany miesiąc, na konto wskazane przez klub.
3. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas
absencji w treningach. W przypadku uczestnictwa co najmniej dwóch zawodników- braci
w treningach Akademii, składka dla drugiej i kolejnej osoby wynosi 50% składki pełnej.
4. Zaleganie z wpłatą jednej składki członkowskiej skutkuje skierowaniem do
rodzica/opiekuna wezwania do zapłaty.
5. Zaleganie z wpłatą dwóch składek członkowskich skutkuje:
a) brakiem możliwości udziału zawodnika Akademii w rozgrywkach ligowych;
b) brakiem możliwości udziału zawodnika Akademii w treningach Akademii;
c) wykreśleniem zawodnika Akademii z listy członków Akademii.
6. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu
zawodników Akademii oraz ich rodziców/opiekunów w formie obwieszczenia na stronie

internetowej Akademii oraz poprzez wywieszenie stosownej informacji w tablicy
ogłoszeń w budynku Akademii, bez konieczności dokonywania zmiany w deklaracji
członkowskiej. Nowa wysokość składek nie może zostać wprowadzona wcześniej niż 1
miesiąc przed przekazaniem informacji w tym przedmiocie w trybie opisanym w zadaniu
poprzednim oraz nie częściej niż 1 raz w sezonie.
7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna
istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, zmiany jej
wysokości lub odstąpienia od pobierania, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem
koordynatorem Akademii i Wiceprezesem zarządu ds. młodzieży.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o
każdej nieobecności dziecka na treningu.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w
obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i
wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub w-ce Prezesa
Zarządu Klubu ds. młodzieży.
IV. Prawa i obowiązki zawodników.
1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy
posiadać oświadczenie rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań lekarskich do
uprawiania gry w piłkę nożną, aktualizowane co pół roku (raz na rundę)
2. Zawodnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w
trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik powinien szanować kolegów
z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
3. Zawodnik bez zgody klubu nie może reprezentować barw innego klubu w meczach
,testach ,turniejach oraz obozach sportowych.
4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy
należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
5. Sprzęt (jednolity-podstawowy), który zawodnik Akademii musi posiadać, powinien być
czysty i schludny.
6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o sprzęt sportowy.
7. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje od Akademii, (zakupiony przez sponsora, partnera) jest
własnością Akademii. Po zakończeniu reprezentacji Błękitnych Stargard i zakończeniu
uczestnictwa w ramach Akademii, sprzęt należy zwrócić Sztabowi Szkoleniowemu –z
wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu ponosił rodzic/opiekun.
8. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania
alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i
higieniczny tryb życia.
9. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener w ramach
możliwości ma obowiązek zadbania o udzielenie pomocy.

V. Postanowienia końcowe
1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym
czasie.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akademii.
3. Raz na trzy miesiące w roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia
wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.
4. Dla wyróżniających zawodników mogą być przyznane stypendia sportowe lub socjalne w
formie, bezpłatny obóz ,dofinasowanie zakupu sprzętu sportowego ,zmiana wysokości
składki
5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i
obowiązek rozstrzygać trener drużyny, trener koordynator lub Zarząd Klubu Piłkarskiego
„BŁEKITNI” Stargard.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia. 2019 roku z ewentualnymi poprawkami
w okresach późniejszych.

