
Regulamin Akademii Piłkarskiej KKS 1925 Kalisz sp. z o.o. 

(załącznik numer 2) 

 

§1 

Warunki uczestnictwa w Zajęciach 

Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach jest: 

1) wypełnienie deklaracji członkowskiej, 

2) zapoznanie się z regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień, 

3) podpisanie umowy udziału w Zajęciach z Klubem, 

4) dostarczenie Klubowi Karty Zdrowia Sportowca z aktualnymi badaniami poświadczającymi 

zdolność Uczestnika do uprawiania sportu lub/i podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań do 

udziału Uczestnika w Zajęciach (oświadczenie w deklaracji członkowskiej – załącznik numer 1 umowy 

udziału w Zajęciach), 

5) terminowe regulowanie opłat związanych z uczestnictwem Uczestnika w Zajęciach. 

§2 

Prawa i obowiązki Rodzica/Opiekuna 

1) Rodzic/Opiekun ma prawo otrzymać od prowadzącego Zajęcia trenera/instruktora informacje 

ustne na temat zachowania oraz osiągnięć indywidualnych Uczestnika, 

2) Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do umożliwienia stawienia się Uczestnikowi w miejscu 

przeprowadzania Zajęć co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Zajęć, 

3) Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki Uczestnikowi przed oraz po zakończeniu 

Zajęć, 

4) jedyną osobą uprawnioną do wydawania poleceń Uczestnikowi w trakcie Zajęć, a także rozgrywek 

ligowych, pucharowych, turniejów, meczów towarzyskich etc. jest trener/instruktor, 

5) Rodzic/Opiekun odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez niepełnoletniego 

Uczestnika; w przypadku Uczestników pełnoletnich za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność 

materialną ponosi Uczestnik. 

 

 

 

 



§3 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1) Uczestnik ma prawo uczestnictwa w Zajęciach pod warunkiem spełnienia wymogów określonych 

w §1 regulaminu, 

2) Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na Zajęciach oraz zbiórkach                     

w terminach i miejscach wyznaczanych przez Klub, 

3) Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera/instruktora w czasie pozostawania 

pod jego opieką, 

4) Uczestnik zobowiązany jest do godnego odnoszenia się do pozostałych Uczestników, 

trenera/instruktora oraz pracowników Klubu, 

5) Uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowanie Klubu oraz dbania o jego dobre imię, 

6) Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia we wszelkich zawodach sportowych po otrzymaniu 

powołania od trenera/instruktora, 

7) Uczestnik zobowiązany jest do szanowania powierzonego sprzętu oraz odzieży, 

8) Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania porządku w szatniach, środkach transportu, 

pomieszczeniach Klubu etc., 

§3 

Nagrody i kary 

Za wybitne osiągnięcia oraz sportową postawę Klub może nagrodzić Uczestnika: 

1) wyróżnieniem, 

2) dyplomem, 

3) pucharem, 

3) awansem do zespołu wyższej kategorii wiekowej, 

4) zgłoszeniem kandydatury Uczestnika do wyróżnienia podczas Podsumowania Roku Sportowego 

organizowanego przez UM Kalisza, 

5) zgłoszeniem kandydatury Uczestnika do programu stypendialnego prowadzonego przez UM 

Kalisza. 

Za niestosowanie się do zapisów regulaminu i/lub wybitnie niesportowe zachowanie Klub może 

ukarać Uczestnika: 

1) upomnieniem, 

2) zawieszeniem w prawach Uczestnika skutkującym brakiem możliwości uczestnictwa w Zajęciach 

oraz reprezentowania Klubu w rozgrywkach ligowych, pucharowych, turniejach, meczach 

towarzyskich etc., 



3) dyscyplinarnym usunięciem ze struktur Klubu wraz z odpowiedzialnością materialną. 

§4 

Prawa Klubu 

1) w wyjątkowych sytuacjach Klub ma prawo odwołać Zajęcia nie podając przyczyny, 

2) w przypadku niewłaściwego i/lub niesportowego zachowania Uczestnika trener/instruktor 

prowadzący Zajęcia ma prawo wykluczyć Uczestnika z Zajęć, 

3) w przypadku niewłaściwego i/lub niesportowego zachowania Rodzica/Opiekuna trener/instruktor 

prowadzący Zajęcia ma prawo wykluczyć Uczestnika z Zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………                                                          ………………………………………………….. 

                         Klub                                                                                                         Rodzic/Opiekun 


