
 

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ MŁODY TALENT 
 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Warunkiem członkostwa w Akademii oraz udziału w treningach jest akceptacja Regulaminu Akademii oraz złożenie Deklaracji 
członkowskiej przez rodzica/opiekuna. 

2. Treningi mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci ponosi rodzic/opiekun.. 
3. Warunkiem udziału w treningach jest brak przeciwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęciach sportowych. 
4. Poprzez podpisanie Deklaracji rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i swojego własnego przez 

Organizatora, jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów, współorganizatorów imprez sportowych, bez ograniczenia w 
zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy, bez konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z 
tego tytułu. Fotografie lub filmy wykonywane w czasie zajęć, imprez  z utrwalonym wizerunkiem Zawodnika lub jego opiekunów 
prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i marketingowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, w 
tym m.in. w publikacjach w internecie czy materiałach promocyjnych,– na co opiekunowie prawni  również wyrażają zgodę. 

5. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
6. We wszystkich sprawach objętych zakresem niniejszego regulaminu oraz w innych sprawach organizacyjnych, nieuregulowanych 

szczegółowo w statucie bądź regulaminie, decyzje podejmuje Zarząd Akademii.  
7. Od decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania. 

 
II. Organizacja zajęć 

 
1. Treningi odbywają się według ustalonego harmonogramu na dany sezon sportowy oraz w ustalonym przez Organizatora 

miejscu. Aktualny plan zajęć, terminy zawodów inne informacje mające znaczenie dla sprawnego funkcjonowania 
akademii zamieszczane są na stronie internetowej organizatora, www.mlodytalent.pl 

2. Program zajęć i czas trwania ustalany jest z Organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez trenera 
prowadzącego dane zajęcia. 

3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez trenera prowadzącego na odpowiednio liczebne grupy, 
dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje Organizator w porozumieniu z trenerem. W przypadku 
zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy, zostaną wpisane na listę 
rezerwową i w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach. 

5. O zgłoszeniu zawodnika do zawodów decyduje trener prowadzący na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w 
treningach. 

6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów 
(mailowo, telefonicznie, osobiście), za zgodą Organizatora zajęć. 

7. Zawodnicy utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników 
danej sekcji sportowej, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu zawodnika zostanie 
powiadomiony rodzic/opiekun. 
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III. Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna Zawodnika Akademii  Piłkarskiej 
 

1. Rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej MŁODY TALENT. 
2. Zgłoszenie dziecka oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń. 
3. W trakcie trwania treningów i zawodów rodzic/opiekun zobowiązany jest do zaniechania kontaktowania się z 

zawodnikami i niezakłócania przebiegu treningów i zawodów.  
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako zawodnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka podczas 

zajęć decyduje trener prowadzący. 
5. Rodzic/opiekun w czasie meczu powinien zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie 

obrażać drużyny przeciwnej. 
6. Rodzic/opiekun zobowiązuję się do terminowego opłacania składek, tj. do 10-go dnia każdego miesiąca. 
7. Rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić trenera prowadzącego o każdej nieobecności zawodnika na treningu. 
8. Po pierwszym odbytym miesiącu treningowym rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu sprzętu sportowego Akademii 

(komplet treningowy oraz dres sportowy z logo Akademii) w cenach ustalonych przez Zarząd Akademii. Wyłącznym 
dystrybutorem sprzętu sportowego z logo Organizatora jest Akademia Piłkarska Młody Talent Sp. z o.o. 

9. W przypadku rezygnacji rodzic/opiekun zobowiązany  jest powiadomić o tym fakcie Akademię poprzez e-mail. 
10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych 

rodziców. Ze wszystkimi wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera-koordynatora 
Akademii. 

11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek i imię Akademii. 
 

IV. Prawa i obowiązki Zawodnika Akademii Piłkarskiej 
 

1. Zawodnik Akademii zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w 
życiu codziennym. Zawodnik powinien szanować kolegów z Akademii, trenerów, boiskowych rywali oraz sędziów. 

2. Zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w grupie. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w 
obecności innych zawodników. 

3. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy Akademii oraz odpowiednie obuwie sportowe.  
4. Dodatkowo Zawodnik zobowiązany jest do posiadania odzieży termicznej, wyłącznie w kolorze czarnym. 
5. Zawodnik powinien stawić się,  najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem treningu i zgłosić się do trenera prowadzącego 
6. Zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy 
7. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić 

pomocy. 
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V. Opłaty 
 

1. Zarząd Akademii ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany sezon. 
2. Miesięczna opłata za zajęcia grupowe wynosi 160 złotych, kwota ta jest stała (niezależnie od ilości odbytych zajęć w danym 

miesiącu). Ilość zajęć w danym miesiącu uwarunkowana jest kalendarzem rocznym. 
3. W przypadku gdy dana grupa odbywa zajęcia w hali pneumatycznej opłata miesięczna w tych miesiącach wynosi 200 złotych. 
4. Zajęcia dodatkowe, tj. treningi bramkarskie i motoryczne organizowane przez Akademie są dodatkowo płatne. 
5. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Akademii z góry za każdy miesiąc zajęć (dotyczy zajęć grupowych i dodatkowych). 

Płatne bez wezwania w czasie określonym, tj. do 10-ego dnia każdego miesiąca. 
6. Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii i jej wysokość nie jest zależna od obecności zawodnika na zajęciach. 
7. W przypadku braku wpłaty składki, Akademia zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym 

upomnieniu przez trenera o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach. 
8. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu długotrwałej choroby zawodnika lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny 

wniosek poprzez wysłanie wiadomości e-mail, rodzica/opiekuna – tylko za zgodą Zarządu Akademii. Decyzję o zmniejszeniu lub 
zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd Akademii. 

9. Składka członkowska – podtrzymująca, w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), wynosi 50 złotych. Gwarantuje to 
utrzymanie miejsca na kolejny sezon, w przypadku braku wpłaty zawodnik zostanie wykreślony z listy. 

10. W przypadku grup biorących udział w rozgrywkach MZPN składka podtrzymująca ulega zmianie: lipiec 50 złotych, sierpień 
100 złotych. Opłata ta uwarunkowana jest wcześniejszym powrotem do zajęć w miesiącu sierpniu (w tym czasie Organizator 
zobowiązany jest przeprowadzić przynajmniej 4 jednostki treningowe). O dokładnym terminie zajęć Organizator zobowiązany 
jest poinformować rodziców/opiekunów przynajmniej 10 dni przed pierwszymi zajęciami wakacyjnymi.  

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Zarząd 
Akademii z  miesięcznym okresem wypowiedzenia, tj. najpóźniej do 10-ego dnia miesiąca, poprzez wiadomość e-mail. 
 

VI. Bezpieczeństwo 
 

1. Zawodnika przebywającego pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.  
2. Zawodnikowi nie wolno opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody trenera prowadzącego, w 

przeciwnym wypadku prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za zawodnika. 
3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia obiektu sportowego, ponosi 

osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 
4. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pracowników obiektów, 

na których prowadzone są zajęcia. 
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