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Regulamin Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Ożarowianka
Prawa i obowiązki Uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów

z dnia 1 września 2021 r.
1. Zasady Ogólne
1.1.	 	Niniejszy	regulamin	(dalej:	„Regulamin”)	określa	podstawo-

we	zasady	funkcjonowania	Akademii	Piłkarskiej	Klubu	Spor-
towego	Ożarowianka	oraz	prawa	i	obowiązki	jego	nieletnich	
Uczestników	zajęć	oraz	ich	rodziców/opiekunów.	

1.2.	 	Uczestnik	 zajęć	 i	 jego	 rodzice/opiekunowie	 są	 zobowiązani	
do	przestrzegania	niniejszego	Regulaminu.	

1.3.  Akademia	 Piłkarska	 Klubu	 Sportowego	 Ożarowianka	 (dalej	
„Akademia”)	działa	w	ramach	struktury	organizacyjnej	KS	Oża-
rowianka	(dalej „Klub”),	który	jest	Stowarzyszeniem	funkcjonu-
jącym	w	oparciu	o	Statut	i	Ustawę	o	Kulturze	Fizycznej. 

1.4.  Siedziba	Akademii	Piłkarskiej	Klubu	Sportowego	Ożarowianka	
mieści	się	w	Ożarowie	Mazowieckim	przy	ul.	Poznańskiej	123. 

1.5.	 	Akademia	prowadzi	zajęcia	sportowe	oraz	szkolenie	zawodni-
ków	w	dyscyplinie:	piłka	nożna.	

2. Członkowie wspierający Klub oraz Uczestnicy zajęć Akademii
2.1.  Członkami	wspierającymi	Klub	(dalej	„Członkowie”)	mogą	zostać	

rodzice/opiekunowie	dzieci	od	lat	3	do	osiągnięcia	pełnoletności.	
2.2.	 	Warunkiem	 uzyskania	 członkostwa	 w	 Klubie	 jest	 złożenie	

DEKLARACJI	 UCZESTNICTWA	 DZIECKA	W	 ZAJĘCIACH	 AKA-
DEMII	PIŁKARSKIEJ	KLUBU	SPORTOWEGO	OŻAROWIANKA.	

2.3.	 	Uczestnicy	zajęć	biorą	udział	w	treningach	w	grupach	odpo-
wiadających	ich	wiekowi	oraz	stopniu	zaawansowania	w	grze. 
O	zakwalifikowaniu	Uczestnika	zajęć	do	danej	grupy	trenin-
gowej	decyduje	trener	rocznika.	

2.4.	 	Zajęcia	 treningowe,	 turnieje	 sportowe,	 mecze	 oraz	 inne	
formy	ruchu	organizowane	przez	Akademię	mają	charakter	
zajęć	 pozalekcyjnych	 i	 odpowiedzialność	 za	 doprowadzenie 
i	odebranie	dzieci	z	w/w	zajęć	ponoszą	rodzice/opiekunowie.

	 	Trener	 rocznika	 sprawuje	 opiekę	 nad	 dzieckiem	 tylko	 pod-
czas	powyższych	zajęć.	

2.5.	 	Każdy	Uczestnik	zajęć	powinien	dbać	o	koleżeńską	atmosferę	
na	 zajęciach.	Wszelkie	 problemy	 należy	 zgłaszać	 trenerowi	
osobiście	lub	pocztą	elektroniczną.	

2.6.  Otrzymany	przez	Uczestnika	zajęć	sprzęt	sportowy	oraz	odzież	
sportowa,	 które	 są	 własnością	 Klubu,	 podlegają	 zwrotowi 
w	przypadku	rezygnacji	rodzica/opiekuna	z	członkostwa	w	Klubie.	

2.7.	 	Rodzice/opiekunowie	mogą	w	każdym	czasie	złożyć	rezygna-
cję	z	członkostwa	swojego	dziecka/podopiecznego	w	Klubie.	
Rezygnację	należy	złożyć	do	Zarządu	Klubu	w	formie	pisem-
nej	 lub	 e-mailem	 pod	 rygorem	 nieważności.	 Członkostwo	
wygasa	 ze	 skutkiem	 na	 koniec	 miesiąca	 kalendarzowego, 
w	którym	pisemne	oświadczenie	o	 rezygnacji	 zostało	dorę-
czone	Zarządowi	Klubu.	

3. Prawa i obowiązki Uczestnika zajęć Akademii
3.1.	 Każdy	Uczestnik	zajęć	zobowiązuje	się:	
	 a)		godnie	 reprezentować	Klub	 zarówno	w	 trakcie	 treningu,	

jak	i	w	życiu	codziennym,	
	 b)		nie	spóźniać	się	na	zajęcia	treningowe	i	mecze,	
	 c)		trenować	w	stroju	treningowym	sportowym,	którego	obo-

wiązkowym	elementem	są	ochraniacze,	
	 d)	na	trening	przynosić	odpowiednie	obuwie	sportowe,	

	 e)		przed,	w	trakcie,	jak	i	po	treningu	pomagać	trenerowi	roz-
stawiać	i	składać	sprzęt	sportowy,	

	 f)	wykonywać	polecenia	trenera	prowadzącego	zajęcia,	
	 g)	być	sumiennym	i	zdyscyplinowanym,	
 h)		w	trakcie	treningu	skupiać	się	na	wykonywanych	ćwiczeniach,	
	 i)	 	wszelkie	 dolegliwości	 zdrowotne	 bezzwłocznie	 zgłaszać 

trenerowi,	 zarówno	 przed	 treningiem	oraz	w	 trakcie	 na-
tychmiast	po	wystąpieniu,	

	 j)	 	podczas	treningów	i	meczów	spożywać	jedynie	niegazowa-
ną	wodę	mineralną	i/lub	napoje	izotoniczne,	

 k) w	czasie	wolnym	doskonalić	elementy	poznane	na	treningu.
3.2.	 	Podstawą	do	wzięcia	udziału	przez	Uczestnika	zajęć	w	turnie-

jach	i	meczach	jest	regularna	oraz	punktualna	obecność	na	
treningach,	zaangażowanie	podczas	zajęć	oraz	brak	zaległo-
ści	w	uiszczaniu	opłat	członkowskich.	O	powołaniu	Uczestni-
ka	 zajęć	do	wzięcia	udziału	w	 turnieju	 lub	meczu	decyduje	
trener	danego	rocznika.	

4.  Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów – Członków wspierają-
cych Klub

4.1.	 	W	trakcie	zajęć	 treningowych	 i	 zawodów	rodzice/opiekuno-
wie	zobowiązują	się	nie	kontaktować	się	z	dziećmi,	ponieważ	
wpływa	to	na	ich	dekoncentrację.	

4.2.	 	Podczas	 meczów	 i	 treningów	 rodzice/opiekunowie,	 kibice	
(osoby	postronne)	powinni	przebywać	na	trybunach	obiektu	
sportowego,	na	którym	odbywają	się	zawody.	

4.3.	 	Obowiązuje	bezwzględny	zakaz	wchodzenia	przez	rodziców/
opiekunów	na	płytę	boiska.	

4.4.	 	Rodzice/opiekunowie	 w	 czasie	 meczu	 powinni	 zachowywać	
się	 kulturalnie,	 akceptować	decyzje	 trenera,	 sędziego	 i	 nie	
obrażać	drużyny	przeciwnej.	

4.5. 	Rodzice/opiekunowie	zobowiązują	się	powiadomić	trenera	pro-
wadzącego	drużynę	o	każdej	nieobecności	dziecka	na	treningu. 

4.6.	 	W	przypadku	rezygnacji	z	członkostwa	w	Klubie,	rodzic/opie-
kun	zobowiązany	 jest	niezwłocznie	powiadomić	 (telefonicz-
nie	lub	mailowo)	trenera	o	złożeniu	Zarządowi	Klubu	oświad-
czenia	o	rezygnacji	zgodnie	z	punktem	2.7.	

4.7. 	Obowiązkiem	rodziców/opiekunów	składających	rezygnację	jest:	
	 a)		uregulowanie	 zaległości	 opłat	 członkowskich	 (jeśli	 takie	

wystąpiły),	
	 b)		zwrot	sprzętu	sportowego	oraz	odzieży	otrzymanej	przez	

Uczestnika	zajęć	od	Klubu	najpóźniej	w	terminie	7	dni	od	
daty	wygaśnięcia	członkostwa.

4.8. 	W	 przypadku	 zwłoki	 w	 wykonaniu	 zobowiązania,	 o	 którym	
mowa	 w	 punkcie	 4.7	 lit.	 b)	 powyżej	 rodzic/opiekun	 zapłaci	
na	rzecz	Klubu	karę	umowną	w	wysokości	5	zł	za	każdy	dzień	
zwłoki.	Łączna	kara	umowna	z	tego	tytułu	nie	może	przewyż-
szać	wartości	niezwróconego	sprzętu	sportowego	lub	odzieży. 

4.9.	 	Rodzice/opiekunowie	 zobowiązują	 się	 do	 nie	 podważania	
autorytetu	trenera	w	obecności	swoich	dzieci	lub	innych	ro-
dziców.	 Ze	wszystkimi	 problemami	 i	wątpliwościami	 należy	
zgłosić	się	indywidualnie	do	trenera	a	w	szczególnych	przy-
padkach	do	Kierownika	Klubu	lub	Zarządu	Klubu.
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5. Opłaty 
5.1.	 Członkostwo	w	Klubie	jest	odpłatne.
5.2.  Opłata	członkowska	na	dany	rok	kalendarzowy	określona	jest	 

w	dokumencie:	„Zasady	wnoszenia	składek	w	Akademii	Piłkar-
skiej	KS	Ożarowianka”. 

5.3.	 	Rok	kalendarzowy,	o	którym	mowa	powyżej	trwa	od	1	stycz-
nia	do	31	grudnia,	z	wyłączeniem	miesiąca	lipca.	

5.4. 	Wysokość	 opłaty	 członkowskiej	 w	 kolejnych	 latach	 będzie	
ustalana	przez	Zarząd	Klubu	przed	rozpoczęciem	danego	roku	
kalendarzowego,	jednak	nie	później	niż	do	dnia	1	grudnia.

5.5.  Zarząd	Klubu,	w	szczególnych	przypadkach,	w	ciągu	roku	ka-
lendarzowego	może	zmienić	wysokość	opłaty	członkowskiej.	
Nowa	 stawka	 obowiązuje	 jeśli	 rodzic/opiekun	 nie	 złoży	 re-
zygnacji	 z	 członkostwa	w	Klubie	w	 terminie	21	dni	od	dnia	
zawiadomienia	o	zmianie	stawki.

5.6.	 	Wysokość	opłaty	członkowskiej	będzie	każdorazowo	ogłasza-
na	na	stronie	internetowej	Klubu.	Dodatkowo	rodzice/opie-
kunowie	Uczestników	zajęć	zostaną	powiadomieni	o	zmianie	
wysokości	opłaty	członkowskiej	przez	trenera	przy	okazji	zajęć. 

5.7.	 	Prawa	 do	 obniżonej	 składki	 członkowskiej	mają	 Uczestnicy	
zajęć	spełniający	warunki	określone	w	§	2.	„Zasady	wnosze-
nia	składek	w	Akademii	Piłkarskiej	KS	Ożarowianka”.

5.8.	 	Rodzice/opiekunowie	zobowiązują	się	do	terminowego	opła-
cania	 składek	 zgodnie	 z	 dokumentem	 „Zasady	 wnoszenia	
składek	w	 Akademii	 Piłkarskiej	 KS	Ożarowianka”	 na	 odpo-
wiedni	 rachunek	 bankowy	Klubu	 Sportowego	Ożarowianka	
wskazany	na	stronie	internetowej	Klubu.	W	tytule	wpłaty	na-
leży	wpisać:	imię	i	nazwisko	dziecka	oraz	miesiąc/kwartał	za	
który	opłacona	jest	składka.zakupionychwytycznymi	klubu,

5.9.	 	Nie	opłacenie	składki	za	okres	1	miesiąca	(do	ostatniego	dnia 
bieżącego	miesiąca)	skutkować	będzie	zawieszeniem	zawod-
nika,	a	w	przypadku	braku	uregulowania	zaległości	w	ciągu	
kolejnego	miesiąca	(ostatni	dzień	miesiąca)	możliwością	wy-
powiedzenia	członkostwa	przez	Klub	ze	skutkiem	natychmia-
stowym.	

5.10.		W	 przypadku	 wystąpienia	 problemów	 natury	 materialnej	
rodzice/opiekunowie	 mogą	 wnioskować	 do	 Zarządu	 Klubu	
o	 całkowite	 lub	 częściowe	 zwolnienie	 ich	 z	 opłat	 członkow-
skich.	Po	pozytywnym	rozpatrzeniu	wniosku	Uczestnik	zajęć	
może	przystąpić	do	zajęć.	

5.11.		W	 uzasadnionych	 indywidualnych	 przypadkach,	 na	 podsta-
wie	wniosku	rodzica/opiekuna	i	po	wcześniejszym	uzgodnie-
niu	z	Zarządem	Klubu,	Klub	może	wyrazić	zgodę	na	przesu-
nięcie	terminu	płatności	opłaty	członkowskiej.	

6. Wyróżnienia i nagrody
6.1.	 	Za	 szczególne	 osiągnięcia	 Klub	 może	 przyznawać	 swoim	

Uczestnikom	zajęć	nagrody	lub	wyróżnienia.	
6.2.	 	Nagrodę	lub	wyróżnienie	przyznaje	Zarząd	Klubu	na	wniosek	

trenera	rocznika.	
6.3. 	Przyznawane	nagrody	mogą	mieć	charakter	wyłącznie	rzeczowy. 
6.5.	 Wyróżnieniem	Klubu	są:
	 a)	dyplom	uznania,
	 b)	list	gratulacyjny,
	 c)	pochwała.

7. Kary dyscyplinarne
7.1.	 	Za	nieprzestrzegania	postanowień	niniejszego	Regulaminu	

na	Uczestnika	zajeć	może	być	nałożona	kara	dyscyplinarna.	
7.2.	 Karami	dyscyplinarnymi	są:	
	 a)	upomnienie,
	 b)	nagana.	
7.3.	 	Kary	 dyscyplinarne	 nakładane	 są	 przez	 trenera	 lub	 Zarząd	

Klubu	na	wniosek	trenera.	
7.4.	 	Nieusprawiedliwiona	nieobecność	zawodnika	na	treningach,	

dłuższa	 niż	 cztery	 tygodnie	 skutkować	 będzie	 możliwością	
wypowiedzenia	członkostwa	przez	Klub	ze	skutkiem	natych-
miastowym.	

7.5.	 	W	 przypadku	 dalszego	 nieprzestrzegania	 postanowień	 ni-
niejszego	 Regulaminu	 przez	 Uczestnika	 zajęć	 lub	 jego	 ro-
dziców/opiekunów,	 pomimo	 wcześniejszego	 nałożenia	 na	
Uczestnika	 zajęć	 jednej	 z	 kar	 dyscyplinarnych,	 Klub	 może	
wypowiedzieć	 członkostwo	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym	
po	uprzednim	wezwaniu	Uczestnika	zajęć	lub	jego	rodziców/
opiekunów	 do	 zaniechania	 dalszych	 naruszeń	 i	 wyznacze-
niu	 im	w	tym	celu	dodatkowego	14-dniowego	terminu	pod	
rygorem	 wypowiedzenia	 członkostwa.	 Zarówno	 wezwanie	
do	zaprzestania	naruszeń,	jak	i	wypowiedzenie	członkostwa 
w	Klubie,	nastąpi	w	formie	pisemnej	lub	drogą	mailową.	

7.6.  W	przypadku	uzyskiwania	przez	Uczestnika	zajęć	słabych	wy-
ników	w	nauce	szkolnej,	na	wniosek	rodzica/opiekuna,	Zarząd	
Klubu	może	podjąć	 decyzję	 o	 czasowym	 zawieszeniu	w	pra-
wach	Członka,	aż	do	momentu	poprawienia	ocen	szkolnych.

8. Postanowienia końcowe 
8.1.  W	 przypadku	 odwołania	 danych	 zajęć	 treningowych	 trener	

rocznika	powiadomi	o	tym	fakcie	oraz	jego	przyczynach	Uczest-
nika	zajęć	lub	jego	rodziców/opiekunów	telefonicznie,	sms’em	
lub	drogą	mailową.	Ponadto	informacja	zostanie	umieszczona	
na	klubowej	stronie	internetowej	danego	rocznika. 

8.2.	 	Klub	 może	 dokonywać	 zmian	 w	 niniejszym	 Regulaminie 
w	trakcie	trwania	członkostwa,	za	wyjątkiem	zmian	dotyczą-
cej	składki	członkowskiej,	której	zmiana	wymaga	uprzedniej	
konsultacji	 z	 rodzicami/opiekunami.	 O	 wszelkich	 zmianach	
Regulaminu	 rodzice/opiekunowie	 zostaną	 powiadomieni	
drogą	mailową.	 Nowa	 wersja	 Regulaminu	 obowiązuje	 jeśli	
rodzic/opiekun	 nie	 złoży	 rezygnacji	 z	 członkostwa	 swojego	
dziecka/podopiecznego	w	Klubie	w	terminie	21	dni	od	dnia	
zawiadomienia	go	o	zmianie	Regulaminu.
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