
 
 

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 

SOCCER STARS 

1. Zawodnik Akademii zobowiązuje się: 

 

✓ Przestrzegać Kodeksu Akademii zamieszczonego na stronie internetowej. 

✓ Godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak  

i poza zajęciami. 

✓ Trenować w jednolitym stroju treningowym Akademii. 

✓ Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania 

 i składania sprzętu sportowego . 

✓ Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia 

✓ Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi. 

✓ Podczas treningów i turniejów spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną  

i nie kontaktować się z rodzicami. 

✓ W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu. 

✓ Rozumieć, że w przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na 

wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym 

zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii aż do momentu poprawienia ocen 

szkolnych. 

✓ Nie wykonywać ćwiczeń niezgodnych z tymi które zaleca prowadzący zajęcia. 

✓ Rozumieć, że podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna 

obecność,  a także zaangażowanie na treningach. 

✓ Mieć świadomość, że zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn  

w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu 

kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniejowe. 

✓ Mieć świadomość, że w meczach oraz turniejach Akademię reprezentować będą 

tylko zawodnicy, którzy przykładają się do zajęć treningowych, wyróżniają się 

umiejętnościami oraz zaangażowaniem oraz nie mają problemów z nauką  

w szkole. 

2. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się: 

✓ W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ 

negatywnie wpływa to na ich koncentrację. 

✓ Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać 

na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody i kulturalnie 

kibicować swojej drużynie. 

✓ W czasie meczu, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny 

przeciwnej.  
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✓ Powiadomić trenera prowadzącego o każdej nieobecności dziecka na treningu. 

✓ 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. 

✓ Mieć świadomość, że opłata miesięczna obejmuje tylko i wyłącznie zajęcia 

treningowe. Powołania dzieci na mecze/turnieje są formą nagrody i nie 

powodują zwiększenia opłaty miesięcznej. 

✓ Mieć świadomość, że prowadzący zajęcia, organizator nie ponosi winy za urazy 

fizyczne korzystających z zajęć, kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni. 

✓ Wiedzieć, że w sytuacji, kiedy zawodnik rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach 

Akademii, należy dostarczyć pismo do trenera oznajmiające o zakończeniu 

uczęszczania na treningi. 

✓ Zadbać, żeby zawodnik uczęszczający na zajęcia piłkarskie posiadał ważne 

zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia. 

3.  Istnieje możliwość zakupu stroju sportowego oraz dresów w barwach Akademii. 

Szczegóły dotyczące kosztów takiego sprzętu przekazuje właściciel Akademii. 

4.  Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów 

zawodników. 

5.  Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu 

może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej Soccer Stars. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

Jako prawny opiekun dziecka akceptuję powyższy regulamin. 

Nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodzica: …………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………………… 


