
Regulamin Akademii Piłkarskiej 
Klubu Sportowego “Olkusz” w Olkuszu 

 
 
Podstawą niniejszego Regulaminu jest Statut Klubu Sportowego “Olkusz” w Olkuszu. 
 
I.  
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) “Klubie” - należy przez to rozumieć Klub Sportowy “Olkusz” w Olkuszu; 
2) „Akademii" należy przez to rozumieć Akademię Piłkarską Klubu Sportowego 
„Olkusz” w Olkuszu funkcjonującą w strukturach Klubu na podstawie obowiązującego 
Statutu Klubu;  
3) „Regulaminie" należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 
4) “Składce członkowskiej” - należy przez to rozumieć należną od każdego Zawodnika 
miesięczną opłatę przeznaczaną na cele statutowe Klubu, w szczególności na pokrycie 
kosztów szkolenia prowadzonego w Akademii i zapewnienia jego ciągłości; 
5) „Zawodniku" - należy przez to rozumieć osobę o statusie amatora biorącą udział w 
szkoleniu piłkarskim w Akademii; 
6) „Opiekunie" -  należy przez to rozumieć opiekuna prawnego, który reprezentuje 
małoletniego;  
7) Trenerze" – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą szkolenie piłkarskie w 
Akademii 
8) “Koordynatorze” - należy przez to rozumieć osobę nadzorującą szkolenie piłkarskie 
i Trenerów  
8) „Kierowniku Akademii" – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za 
organizację Akademii;  
9) „Treningach" – należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe w trakcie szkolenia 
piłkarskiego w Akademii; 
 

II. Przyjęcie do Akademii i uczestnictwo w szkoleniu piłkarskim  
 
1. Do Akademii mogą zostać przyjęte, na podstawie decyzji Kierownika Akademii, 
osoby które: 
- złożą, osobiście lub  poprzez Opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich, 
prawidłowy wniosek o przyjęcie do Akademii oraz Deklarację Gry Amatora 
przewidzianą przez właściwy Związek Piłki Nożnej  
- uzyskają pozytywną opinię szkoleniową przez trenera prowadzącego i trenera 
Koordynatora 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu piłkarskim jest: 
-  złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia o braku u Zawodnika 
przeciwwskazań  do amatorskiego uprawiania sportu, w szczególności do uczestnictwa 
w szkoleniu piłkarskim prowadzonym w Akademii (zaleca się uprzednie 
przeprowadzenie badania lekarskiego) 
- wniesienie za każdy miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, Składki członkowskiej w 
wysokości określonej uchwałą Zarządu Klubu 
 
3. Trener jest uprawniony do niedopuszczenia oraz do odsunięcia Zawodnika od 
treningu gdy: 

− Zawodnik zachowuje się w trakcie treningu w sposób naruszający Regulamin 

− nabierze wątpliwości co do stanu zdrowia Zawodnika, w szczególności 
zawodnik ma symptomy choroby lub przeziębienia 

− nie została wniesiona Składka członkowska związana z uczestnictwem 
Zawodnika w szkoleniu 

− zawodnik nie stawił się punktualnie na Trening   



4. Proces naboru do Akademii prowadzony będzie w szczególności w okresie 
transferowym. 
 
III. Wykluczenie z Akademii 
 
1. Zawodnik może zostać wykluczony z Akademii w następujących przypadkach: 
- niezłożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu 
- naruszenia obowiązków Zawodnika i zakazów wskazanych w niniejszym Regulminie 
- naruszenia Regulaminu przez opiekuna prawnego Zawodnika  
- zalegania z wniesieniem Składki członkowskiej 
- dopuszczenia się zachowań sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego 
- braku pozytywnej opinii szkoleniowej 
  
IV. Cele Akademii 
Celem działania Akademii jest prowadzenie profesjonalnego szkolenia piłkarskiego, 
kształtowanie umiejętności piłkarskich i cech motorycznych zawodników Akademii w 
połączeniu z dbałością o ich edukację szkolną, w szczególności przez:  
 
1) podejmowanie działań zmierzających do wychowania Zawodników przez sport 
i podejmowania przez nich aktywności sportowej w celu kształtowania ich ogólnego 
rozwoju fizycznego; 
2) nauka i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną na możliwie wysokim 
poziomie sportowym; 
3) prowadzenie rekrutacji Zawodników o wysokim potencjale rozwoju 
piłkarskiego, w szczególności z miejscowości powiatu olkuskiego; 
4) zapewnienie możliwości rywalizacji sportowej na możliwie wysokim poziomie 
w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez Małopolski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w Krakowie;  
 
V. Obowiązki zawodnika 
 
1) Podstawowe obowiązki zawodnika to: 
a) obowiązek godnego reprezentowania Akademii;  
b) obowiązek realizacji celów sportowych i pozasportowych Akademii;  
c) obowiązek identyfikowania się z wartościami, normami i zasadami obowiązującymi 
w Akademii.  
d) obowiązek stosowania się do obowiązujących norm prawnych i norm społecznych  
f) obowiązek poszanowania zasady fair play w rywalizacji sportowej oraz szacunku dla 
przeciwnika 
g) realizacja obowiązku edukacyjnego aby osiągać dobre wyniki w nauce i poszerzać 
kompetencje pozasportowe  
h) obowiązek przestrzegania poleceń Trenera lub innej osoby wyznaczonej przez Klub 
i) informowanie Trenera i Koordynatora o problemach Zawodnika  
 
2. Obowiązek uiszczania opłat na cele statutowe na następujących zasadach: 
a) Wysokość składki nie jest uzależniona od faktycznej obecności na zajęciach. 
b. Składki członkowskie płatne są do 10-go dnia każdego następującego po sobie 
miesiąca na rachunek bankowy Klubu nr: 23 1600 1462 0006 2133 4184 0040. 
c) Wysokość Składki ustalana jest uchwałą Zarządu Klubu. Aktualna stawka wynosi 80 
zł. Miesięcznie. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko zawodnika i jego rok 
urodzenia.   
d) Jeżeli zawodnikami Akademii jest rodzeństwo to za drugie i następne dziecko 
będące Zawodnikiem Opiekun płaci 50% Składki. 
e) W przypadku braku zapłaty składki możliwe będzie niedopuszczenie do zajęć 
szkoleniowych. 



 
3. Zawodnik może wnioskować do Zarządu o zwolnienie lub zmniejszenie składki 
członkowskiej, przedstawiając uzasadnienie przyczyn złożenia wniosku. 
 
VI. Kadra szkoleniowa i organizacja zajęć 
 
1) Kadrę szkoleniową Akademii stanowią: Trenerzy, Koordynator oraz inne osoby 
współpracujące przy szkoleniu. Kadrę szkoleniową powołuje Zarząd Klubu. 
a) Trener Koordynator ustala strategię szkolenia w Akademii, bierze udział w naborze 
Trenerów oraz nadzoruje na bieżąco proces organizacyjno-szkoleniowy. 
b) prowadzenie zajęć szkoleniowych, sporządzanie dokumentacji szkoleniowej wraz z 
wnioskami i propozycjami zmian w zakresie szkolenia, prowadzenie skautingu co do 
zawodników drużyn przeciwnych – zgodnie z wytycznymi Koordynatora     
2) Harmonogram zajęć treningowych z podaniem miejsca ich prowadzenia, dni oraz 
godzin w jakich mają się odbywać ustala Klub. Trening może zostać odwołany z 
powodu niewłaściwych warunków atmosferycznych, choroby Trenera i innych 
niezależnych od Klubu przyczyn.  
3) Koordynator na podstawie opinii Trenerów, decyduje o przyporządkowaniu 
Zawodnika do danej grupy treningowej lub drużyny. Decyzja oparta będzie na 
podstawie oceny aktualnych umiejętności Zawodnika oraz czynionych przez niego 
postępach a także potrzebach szkoleniowych. 
4) O udziale reprezentującej Klub drużyny w zawodach, rozgrywkach lub meczach 
decyduje Trener w porozumieniu z Koordynatorem. O powołaniu Zawodnika do kadry 
meczowej oraz o czasie gry w meczach decyduje Trener.   
5) W trakcie uczestniczenia niepełnoletniego Zawodnika w zajęciach odpowiedzialność 
za jego bezpieczeństwo ponosi trener. Opiekunowie odpowiedzialni są za 
przyprowadzenie Zawodnika na zajęcia oraz za odebranie go po ich zakończeniu. 
 
VII. Opiekun prawny zawodnika 
 
1) Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 
przestrzegania jego postanowień oraz zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez 
Zawodnika.  
2) Opiekun może być obecny w trakcie zajęć szkoleniowych wyłącznie po uzyskaniu 
zgody Trenera i Kierownika Akademii. 
3) Opiekun ma możliwość obserwowania meczów zgodnie z zasadami wskazanymi 
przez organizatora meczu. 
4) Zabrania się opiekunom wszelkiej ingerencji w proces szkoleniowy, w szczególności 
kwestionowanie decyzji Trenera, Koordynatora i Kierownika Akademii.   
5) Opiekunowie oraz osoby im towarzyszące zobowiązani się do właściwego 
reprezentowania Akademii oraz do kulturalnego zachowania zgodnego z duchem 
rywalizacji sportowej i przyjętymi normami społecznymi.  
6) Opiekun zobowiązany jest stosować się do wskazań Trenera lub Kierownika 
Akademii, w szczególności wynikających z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 
7) W przypadku planowanej nieobecności zawodnika na zajęciach treningowych 
opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności 
trenera prowadzącego szkolenie lub innej wskazanej osoby.  
 
VIII. Wizerunek Zawodnika i dane osobowe 
 

1) Opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
Zawodnika i na rozpowszechnianie wizerunku do celów marketingowych 
i informacyjnych Akademii o ile wizerunek: 

− został utrwalony w związku z treningiem lub meczem Akademii 



− będzie wykorzystany w mediach społecznościowych Klubu oraz na jego stronie 
internetowej, materiałach promocyjnych Klubu 

Nadto wyrażam zgodę na umieszczenie w mediach społecznościowych Klubu oraz na 
jego stronie internetowej i w materiałach promocyjnych Klubu danych osobowych 
Zawodnika w ramach informacji o zawodnikach Klubu 
2) Akademia nie może wykorzystać wizerunku zawodnika w sposób, który 
naruszyłby jego dobre imię. 
3) Akademia upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych zawodników oraz 
opiekunów w zakresie koniecznym do realizacji szkolenia prowadzonego w Akademii. 
 
IX. Zdrowie zawodników 
1) Zawodnik oraz jego opiekun zobowiązani są nie przystąpić do zajęć 
treningowych lub do meczu w sytuacji gdy wystąpią u niego symptomy przeziębienia 
lub inne mogące świadczyć o możliwości zarażenia koronawirusem.  
2) Zawodnik i jego opiekun prawny mają obowiązek poinformować o wszelkich 
przeciwwskazaniach do udziału w treningu lub meczu. 
3) Ubezpieczenie w zakresie prowadzonego szkolenia jest dobrowolne i nie jest 
zapewniane przez Klub. 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2020 roku. 
 
 
 

Olkusz, dnia ………….. ....... 2021 r. 
 

Oświadczenie 
 
Jako Opiekun małoletniego …................................................., Pesel ................................  
 
wnoszę o przyjęcie małoletniego do udziału w Treningach prowadzonych w Akademii. 
 
Podaję adres do korespondencji: …................................................................................... 
 
 

Nadto oświadczam, że: 
 

1. Małoletni nie posiada przeciwwskazań do amatorskiego uprawiania 
sportu, w szczególności do uczestnictwa w szkoleniu piłkarskim 
prowadzonym w Akademii 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Akademii Piłkarskiej Klubu 
Sportowego Olkusz w Olkuszu i akceptuję jego postanowienia 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodnika w sposób 
przewidziany w Regulaminie 

 
 
 
  …...................................     
 ….................................       
   
   Podpis       
   Podpis  


