Akademia Sportu Kolbudy
ul. Polna 55
83-050 Kolbudy
as.kolbudy@pomorski-zpn.pl

Regulamin Akademii Sportu Kolbudy
w zakresie szkoleni prowadzenia szkolenia i zajęć piłki nożnej.
§1
Postanowienia Ogólne.
1. Za organizację i funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej AS Kolbudy odpowiedzialny jest Zarząd
stowarzyszenia Akademia Sportu Kolbudy.
2. Warunkiem przyjęcia do treningów w Akademii Sportu Kolbudy jest wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika (dziecka).
3. Zgłoszenie dziecka do Akademii Piłkarskiej Kolbudy poprzez wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego, oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i
stosowania się do jego ustaleń.
4. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Kolbudy może zostać każde dziecko, które pozytywnie
przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną.
5. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w
Akademii. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora Akademii.
6. Warunkiem gry w Akademii jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do
udziału w zajęcia sportowych.
7. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i
odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
8. Decyzją trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub
młodszego.
9. Trener odpowiadający za grupę treningową w danym roczniku podejmuję decyzję, w której
grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.
10. Model szkolenia w sezonie 2021/22 będzie wyglądał następująco:
• roczniki 2017-2013 - trener Krzysztof Piekarski
• rocznik 2012-2010 - trener Paweł Piotrowski
• rocznik 2009 - trener Krzysztof Piekarski
• rocznik 2007-2008 - trener Rafał Stencel
• rocznik 2005-2006 - trener Jacek Grembocki
11. Nabór trwa przez cały rok.
§2
Prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych zawodników.
1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej
Kolbudy.
2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację i przebywać poza
obrębem płyty boiska, na którym odbywają się zajęcia.
3. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać
wyłącznie na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
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4. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy
Akademii Piłkarskiej Kolbudy.
5. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować
wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
6. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas
absencji w treningach.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej
nieobecności dziecka na treningu.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w
obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami
zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii
Piłkarskiej.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do ponoszenia kosztów zakupu sprzętu sportowego
oraz udziału Zawodnika w obozach treningowych i półkoloniach.
§3
Prawa i obowiązki zawodników Akademii Piłkarskiej Kolbudy.
1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię Piłkarską Kolbudy należy
posiadać aktualne badania lekarskie.
2. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej Kolbudy ma obowiązek wypełniać polecenia trenera oraz
koordynatora Akademii Piłkarskiej.
3. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Kolbudy zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe
zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować
kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy
zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.
6. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu,
używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb
życia.
7. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić
co może, aby udzielić pomocy.
§4
Składki członkowskie dla zawodników trenujących.
1. Składki członkowski dla zawodników Akademii Piłkarskiej AS Kolbudy s ustalone na
podstawie decyzji Zarz du AS Kolbudy i podawane do wiadomości rodziców zawodników. Z
wysokością opłat na dany sezon rodzice mogą zapoznać się na stronie www.askolbudy.pl.
2. Miesięczna składka członkowska w sezonie 2020/21 wynosi 105 zł miesięcznie dla
zawodników nie będących mieszkańcami Gminy Kolbudy. Miesięczna składka członkowska
dla mieszkańców Gminy Kolbudy wynosi 90 zł.
3. Miesięczna składka członkowska może ulec zmianie po wcze niejszym powiadomieniu
rodziców i opiekunów prawnych, zawodników trenujących w Akademii Piłkarskiej AS Kolbudy.
4. Opłaty miesięcznej składki członkowskie nast puje na konto Akademii podane na stronie
www.askolbudy.pl.
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5. Miesi czne składki członkowskie opłacane s do 10 dnia miesi ca. W tytule przelewu nale y
wpisa : "Imi , Nazwisko zawodnika, oraz miesi c za który dokonywana jest wpłata".
6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna
istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej
wysokości, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem grupy i trenerem koordynatorem
Akademii Piłkarskiej AS Kolbudy.
7. Osoby zalegaj ce 2 miesiące z opłatą, bez indywidualnych uzgodnie z prowadz cym zajęcia
b d automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach i zawodach, a do wyja nienia
zaistniałej sytuacji.
8. Miesięczna składka członkowska wpłacana przez rodziców/opiekunów prawnych zawodników
trenujących w AS Kolbudy, przeznaczana jest na działalność statutową stowarzyszenia AS
Kolbudy.
§5
Postanowienia ogólne.
1. Zarząd stowarzyszenia AS Kolbudy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
regulaminie.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia zawodnika z Akademii Piłkarskiej AS Kolbudy.
3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek
rozstrzygać trener drużyny, koordynator grup młodzieżowych lub Zarząd stowarzyszania AS
Kolbudy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.
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Regulamin Zatwierdził
Zarządu Klubu
Akademii Sportu Kolbudy

