
Regulamin Akademii Piłkarskiej 

Gryf Słupsk 

I. Zasady ogólne 

1. Gryf Słupsk jest organizatorem szkolenia w Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk w zakresie piłki 

nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki 

sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego  

i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 

2. Celem działalności Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk jest popularyzacja i rozwój sportu poprzez 

prowadzenie wysokiej jakości zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w szeroko 

rozumianym współzawodnictwie sportowym. 

3. Celem szkolenia jest: 

— rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna, 

— wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad fair play, 

— nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich oraz rozwój sprawności ruchowej, 

— maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych 

młodych graczy poprzez indywidualizację zajęć treningowych, 

— selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla 

uczestników szczególnie uzdolnionych. 

4. Uczestnikami Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk mogą zostać dzieci od 4 roku życia,  

podzieleni na odpowiednie grupy treningowe, w zależności od roku urodzenia dziecka oraz 

odpowiadające stopniu zaawansowania umiejętności piłkarskich dziecka. O przynależności do 

danej grupy treningowej decyduje Trener, w oparciu o ocenę potencjału zawodnika. Zajęcia 

treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny, inne formy aktywności fizycznej, organizowane 

przez Akademię mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Doprowadzenie i odebranie dzieci z 

przedmiotowych zajęć, należy do obowiązków rodziców lub  opiekunów. 

5. Warunkiem przyjęcia do klubu, jest wypełnienie deklaracji uczestnika przez rodzica/ opiekuna 

dziecka (deklaracja dostępna jest u trenera prowadzącego, Dyrektora Akademii Piłkarskiej Gryf 

Słupsk oraz na stronie internetowej www.gryf-slupsk.pl) oraz zapoznanie się i akceptacja 

niniejszego regulaminu, oraz przedstawienie, aktualnego zaświadczenia od lekarza, o braku 

przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej. 

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zakupu sprzętu – stroju w przeciągu 45 dni od wstąpienia 

do klubu. Zakup stroju następuje poprzez sklep znajdujący się na stronie www.gryf-slupsk.pl. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie uwagi  

i niedogodności należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej. 

8. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku dziecka - uczestnika  

w celach marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony  

w związku z zajęciami w klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji  

o uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością 

prowadzoną przez klub w internecie, artykułach prasowych, folderach klubu. 

9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w sposób przewidziany  

w pkt. 8 przez własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   
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z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  („RODO”). 

10. Niewyrażenie przez rodzica lub opiekuna dziecka, zgody na wykorzystanie wizerunku, o którym 

mowa w pkt. 9 wyklucza możliwość włączenia dziecka w poczet uczestników Akademii 

II. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii  

1. W zajęciach treningowych mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie, dzieci po uprzednim  

podpisaniu deklaracji uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą należy złożyć  

u trenera lub Dyrektora Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk.  

2. Uczestnik Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk  zobowiązuje się: 

— godnie reprezentować Akademię, zarówno podczas treningów, zawodów sportowych, jak 

i w życiu codziennym, 

— trenować w stroju sportowym (obowiązującym w klubie), którego obowiązkowym 

elementem są ochraniacze na kości goleni, oraz buty typu lanki, turfy lub halówki  

(w przypadku treningów halowych), 

— regularnie oraz punktualnie uczestniczyć w zajęciach treningowych oraz pozostałych 

imprezach organizowanych przez Akademię Piłkarską Gryf Słupsk, 

— przed, w trakcie, jak i po treningu służyć pomocą trenerowi podczas rozstawiania  

i składania sprzętu sportowego, 

— wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, 

— być sumiennym i zdyscyplinowanym, 

— w trakcie treningu skupiać się wyłącznie na wykonywanych ćwiczeniach, 

— wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, 

— w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu. 

3. Każdy uczestnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów, trenerów, pracowników 

klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasad fair play oraz dobrego wychowania. 

4. Podstawą do wzięcia udziału w turniejach, meczach oraz innych imprezach organizowanych 

przez Akademię Piłkarską Gryf Słupsk jest regularna oraz punktualna obecność na treningach 

i zajęciach, a także zaangażowanie podczas zajęć. 

5. Uczestnik - zawodnik powołany na zawody sportowe stawia się na zbiórkę ubrany w strój 

reprezentacyjny lub inny zgodny z wytycznymi trenera. 

6. Uczestnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach 

kontrolnych i w turniejach w innym klubie piłkarskim, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Dyrektora Akademii.  

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów wykluczony jest kontakt z dziećmi przez 

rodziców/opiekunów, celem wyeliminowania ich koncentracji na zajęciach. 

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni 

przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 



3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować 

wszystkie decyzje trenera, sędziego i nie znieważać drużyny przeciwnej. 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę  

o każdej nieobecności dziecka - uczestnika na treningu. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej 

m.zieleniewska@gryf-slupsk.pl trenera prowadzącego lub Dyrektora Akademii Piłkarskiej 

Gryf Słupsk najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno 

w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Wszystkie problemy i wątpliwości 

zgłaszać indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub Dyrektora Akademii Piłkarskiej 

Gryf Słupsk.  

7. Sprzęt meczowy, który uczestnik otrzymuje na turnieje i zawody (koszulka, spodenki, getry, 

piłka itp.) jest własnością klubu Akademia Piłkarska Gryf Słupsk, w związku z czym  

uczestnik zobowiązany jest dbać o powierzony sprzęt, a w przypadku jego celowego 

zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego/ 

utraconego sprzętu lub jego naprawy. 

8. Każdy rodzic/opiekun ma obowiązek używać regularnie aplikacji sportbm, poprzez którą 

należy zgłaszać nieobecności w treningu, turnieju, zawodach oraz dokonywać opłat za 

abonament itd.  

9. Każdy rodzic/opiekun na obowiązek regularnie śledzić stronę internetową Klubu, profil na 

Facebooku w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu. 

IV. Abonament: 

1. Abonament przeznaczony jest na realizację celów statutowych Klubu. 

2. Wysokość abonamentu na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu i podawana do 

wiadomości wszystkim członkom Klubu. 

3. Abonament obowiązuje w każdym miesiącu w roku. Wysokość abonamentu nie jest 

uzależniona od ilości dni wolnych i świąt oraz od ilości dni nieobecności na zajęciach 

treningowych. 

4. Każdy rodzic/opiekun zobowiązuje się do regularnego i terminowego uiszczania z góry 

abonamentu przelewem za pośrednictwem strony sportbm do 15-tego dnia każdego miesiąca. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna 

prawnego istnieje możliwość zmiany terminu płatności lub obniżenia abonamentu. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku. 

6. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może zawiesić 

dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości.  

V. Rodzaje wyróżnień 

Wyróżniający się zawodnik Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk może otrzymać wyróżnienie  

tj.: pochwałę, list gratulacyjny, dyplom uznania lub nagrodę rzeczową. Wnioskodawcą do przyznania 

wyróżnienia jest trener prowadzący zajęcia, ostateczna decyzja leży w gestii Dyrektora Akademii.   
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VI. Rodzaje kar dyscyplinarnych. 

Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika Akademii Piłkarskiej Gryf Słupsk jest: 

upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara 

odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form aktywności ruchowej. 

Wnioskodawcą nałożenia kary jest trener prowadzący zajęcia, jednak ostateczna decyzja należy do 

kompetencji Dyrektora Akademii.   

VII. Postanowienia końcowe 

1. Gryf Słupsk jest zrzeszony w Pomorskim Związku Piłki Nożnej i jest zobligowany do 

przestrzegania prawa związkowego. 

2. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z uczestnikiem  

i jego rodzicami/opiekunami, uczestnik ten zobowiązany jest do zwrotu wszelkiego 

wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki, stroju meczowego, itp.) lub wydanych mu 

dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń 

finansowych lub wstrzymania zgody na transfer do innego klubu. 

3. Akademia Piłkarska Gryf Słupsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć 

treningowych z przyczyn niezależnych od Klubu, o czym zawodnik/opiekun zostanie 

poinformowany poprzez aplikację sportbm, sms lub drogą mailową.  

4. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania 

prawidłowej postawy uczestnika. Ich nieprzestrzeganie i naruszenie jest podstawą do 

przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego 

niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu, stanowią podstawę do zakończenia 

współpracy z uczestnikiem. 

5. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu 

zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji. 

6. Akademia Piłkarska Gryf Słupsk zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie  

po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów zawodników.  

7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika lub rodzica/opiekuna może być 

podstawą do wydalenia z Klubu. 

 

 


