REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
AKADEMII PIŁKARSKIEJ ORZEŁKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe,mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej
Akademii Piłkarskiej Orzełki.
3. Prawny opiekun zawodnika, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do
przestrzegania niniejszego regulaminu.

II. KODEKS KAŻDEGO ORZEŁKA:
1. Piłka nożna jest grą zespołową - dbaj o drużynę i szanuj swoich kolegów.
2. Bądź punktualny - nie spóźniaj się na treningi.
3. Szanuj trenera i rodziców.
4. Miej zawsze czysty sprzęt do treningu.
5. Na każdym treningu bądź skoncentrowany i dawaj z siebie wszystko.
6. Zawsze słuchaj i wykonuj polecenia trenera.
7. Bądź wzorem do naśladowania - bądź grzeczny i pracuj ciężko nie tylko na treningach, ale i w
szkole, w domu czy na podwórku.
8. Ucz się dobrze - nauka w szkole pomaga na boisku piłkarskim.
9. Nigdy się nie poddawaj.
10. Bądź zawsze uśmiechnięty i miej dużo pozytywnej energii.
11. REPREZENTUJ GODNIE AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ ORZEŁKI!

III. RODZICE/OPIEKUNOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1. Poczucia, że dziecko na zajęciach jest bezpieczne.
2. Odbywania rozmowy indywidualnej z trenerem w sprawach dotyczących ich dziecka.
3. Bycia informowanym o problemach lub obawy związanych z ich dzieckiem jak również o
kontuzjach/urazach odniesionych na zajęciach.
4. W spornych sprawach, do kontaktu z koordynatorem Akademii.
5. Przyczyniania się do tworzenia dobrej atmosfery na zajęciach oraz wizerunku Akademii.
6. Zgłaszać uwagi (uargumentowane) jeśli mają jakieś wątpliwości.

IV. OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW OCZEKUJE SIĘ:
1. Dostarczania i odbierania dziecka punktualnie.
2. Zapewnienia prawidłowego i odpowiedniego ubioru oraz obuwia do warunków
pogodowych/czasu. 3. Szczegółowego informowania o stanie zdrowia dziecka lub obawy tego
dotyczących. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka należy zgłosić do trenera przed zajęciami.
4. Informowanie trenera przed treningiem o wcześniejszym odbieraniu dziecka, lub odbieraniu go
przez inne osoby upoważnione pisemnie wcześniej w obecności trenera.
5. Motywowanie dziecka i zachęcanie do aktywności fizycznej!

6. Wspieranie dzieci podczas wszelkich trudności szkolnych, sportowych oraz poza sportowych.
7. Odpowiedzialnego zachowania podczas zawodów, zajęć i spotkań.
8. Nie krytykowania dzieci oraz trenerów w obecności osób postronnych.
9. Poinformowania zarządu Akademii Piłkarskiej Orzełki o ewentualnej rezygnacji poprzez e-mail
bądź kontakt telefoniczny.
10. Opłacania składek jak poniżej:
Opłata wpisowa wynosi 100 zł i zawiera ona miesięczny abonament oraz oryginalną koszulkę
Orzełków. Składka członkowska wynosi 50 zł płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca.
Opłata jest obowiązkowa. Opłaty za treningi należy dokonywać przelewem na nasz numer konta
podany poniżej.
W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za
jaki jest dokonywana wpłata oraz filia Akademii.
Nr konta bankowego: mBank 94 1140 2004 0000 3502 7653
Akademia Piłkarska Orzełki
ul. Kwiatowa 12
84-100 Żelistrzewo

V. KAŻDY TRENER ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH PRAW:
1. Do poszanowania wiary, praw, godności i wartości każdego dziecka i traktowania ich na równi w
Akademii.
2. Zobowiązuje się do przekazywania odpowiednich wzorców zachowań wszystkim dzieciom,
opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz, że nie będzie wywierać nacisku w celu uzyskania
osobistych korzyści.
3. Deklaruje, że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia treningów, zajęć sportowych
oraz sprawowania opieki nad dziećmi na obozach sportowych, zgrupowaniach oraz na
wycieczkach. Dokumenty są aktualne i honorowane w kraju.
4. Zawsze będzie promować pozytywne aspekty piłki nożnej (np. fair play) i nigdy nie będzie
tolerowania naruszania zasad.
5. Będzie prowadził zajęcia z entuzjazmem zachęcając dzieci do podwyższania swoich umiejętności.
6. Będzie udzielał dzieciom właściwych wskazówek (zgodnych ze swoją wiedzą), a zamiast
negatywnej krytyki motywował dzieci do treningu.
7. Będzie odnotowywać wszelkie godne pochwały/naganne zdarzenia, które występują wraz ze
szczegółami.
8. Nie będzie tolerował wyzywania, prześladowania w jakiejkolwiek formie fizycznej lub
emocjonalnej. Znęcanie się będzie nieakceptowane w stosunku do kogokolwiek czy jest to dziecko,
trener czy rodzic.
9. Realizacji programu szkolenia dla danego wieku podanego w programie szkolenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Akademia Piłkarska Orzełki zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem
rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akademii.
3. Trener zwołuje zebrania z rodzicami, w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia
spraw bieżących.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo i obowiązek
rozstrzygać trener prowadzący drużynę.

