Regulamin
§1
Celem Akademii Piłkarskiej Młody Orlik jest szkolenie w zakresie piłki nożnej, dzieci i młodzieży w wieku 5
– 12 lat, na wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze
ogólnorozwojowym.
Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski jest zarejestrowana jako jednoosobowa działalność
gospodarcza z wpisem do ceidg.
§2
Warunkami przynależności do Akademii Piłkarskiej Młody Orlik są:
1. złożenie deklaracji klubowej i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
2. opłacenie składek członkowskich,
3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
4. kultura osobista i zdyscyplinowanie,
5. przestrzeganie niniejszego regulaminu.
§3
Składkę członkowskąuiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za bieżący
miesiąc z góry, przelewem na konto klubu. Składki są opłatą za uczestnictwo w projekcie, jakim jest szkolenie z
zakresu piłki nożnej, a nie są opłatą za poszczególne treningi, więc nie są zależne od ich ilości w miesiącu ani
obecności zawodnika na treningach. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 1 miesiąca) w wyniku
choroby, lub innego zdarzenia losowego, klub może obniżyć składkę członkowską o 50% w okresie
nieobecności. Nie zapłacenie składek w terminie może spowodować niewpuszczeniem na zajęcia do czasu
uregulowania zaległości.
Miesiącami, w których wysokość składki członkowskiej wynosi 100%, są: wrzesień, październik, listopad,
grudzień, styczeń, luty (stawka wynosi 50% ze względu na ferie zimowe), marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
Miesiące lipiec i sierpień są wolne od opłat.
§4
Aby zrezygnować z członkostwa w klubienależy złożyć pisemne wypowiedzeniena koniec miesiąca i
dostarczyć trenerowi prowadzącemu grupę.Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
§5
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest różna i zależy od miejsca treningów. W przypadku
uczestnictwa w treningach więcej niż jednego członka rodziny, istnieje możliwość uzyskania rabatu, wysokość
rabatu jest ustalana indywidualnie.
§6
Każdy zawodnik APMO w ramach przystąpienia do klubu zobowiązuje się do zakupu kompletu do
trenowania (komplet składa się koszulki, spodenek, getr). Dodatkowo można zakupić dresy klubowe.
§7
Klub nie prowadzi komercyjnej sprzedaży, świadczy wyłącznie usługi na rzeczy wyposażenia sportowego
swoich członków poprzez dostarczanie oznakowanego w barwy klubowe sprzętu.
§8
Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu APMO może być podstawą do skreślenia z listy zawodników.
§9
Akademia Piłkarska Młody Orlik ma prawo odwołać zajęcia, z przyczyn od niej niezależnych w dniu zajęć.
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie APMO, akademia musi powiadomić o tym
fakcie najpóźniej 1 dzień przed planowanym odwołaniem zajęć.
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§ 10
Zawodnicy uczestniczący w treningach jeden raz w tygodniu, zobowiązani są do powiadomienia o tym
klub. Opłata członkowska wynosi 80%.
§ 11
O powołaniach na mecze, turnieje decyduje trener na podstawie: poziomu umiejętności, frekwencji na
treningu, zachowania i przestrzegania zasad fair-play.

Treningi
§1
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.
§2
Długość jednostki treningowej wynosi 60 min.
§3
Na trening przychodzimy min. 5 minut wcześniej. Spóźnienie może spowodować nie wpuszczenie na
trening.
§4
Na jednego trenera może przypadać maksymalnie 12, 16 lub 18 zawodników, zależy od kategorii
wiekowej.

Zawodnik
§1
Zawodnik jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach.
§2
Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach wyłącznie w stroju i sprzęcie podanym na
stronie klubu jako odzież i sprzęt klubowy. Strój powinien być czysty na każdym treningu.
§3
Zawodnik na każde zajęcia przynosi pełen bidon/butelkę z wodąniegazowaną.
§4
Zawodnikjest zobowiązany do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny
osobistej.
§5
Zawodnikzobowiązany jest
do godnego reprezentowania klubu, sportowego zachowania podczas
zawodów, zachowania porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowywanie się wobec sędziów,
trenerów i kolegów z klubu. Nie przestrzeganie tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go
w treningach.

Rodzice
§1
Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach i zawodach.Podczas treningów oraz
zawodów, rodzice zobowiązani są do nie wykrzykiwania uwag, podpowiedzi poszczególnym zawodnikom oraz
trenerowi.Wszystkie ew. uwagi mogą być przekazane po zakończeniu treningu lub zawodów. W czasie meczu
Rodzice powinni przebywać po drugiej stronie boiska w celu zapewnienia komfortu zawodnikom i trenerowi.
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§2
Rodzice nie wchodzą na boisko podczas treningów i zawodów. W okresie zimowym nie wchodzą na salę
gimnastyczną.
§3
W miejscach udostępnionych przez szkoły publiczne: boisko lub sala, rodzice powinni zadbać o porządek i
nie powodowanie dodatkowej pracy pracownikom szkoły.
§4
Za doprowadzenie i odebranie dziecka na/z zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
Trenerodpowiada za zawodnika tylko podczas treningu, czyli od momentu zaczęcia i zakończenia treningu przez
trenera. Podczas zawodów odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
§5
Rodzice akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych
przez Akademię Piłkarską Młody Orlik na opisanych w regulaminie zasadach.
§6
Akceptacja formalna niniejszego regulaminu odbywa się na podstawie podpisania deklaracji klubowej
zawodnika.

Postanowienia końcowe
§1
Aktualny regulamin jest dostępny na stronie mlodyorlik.pl
Akademia Piłkarska Młody Orlik zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
§2
Sprawy nie zapisanew regulaminie może rozstrzygać właściciel akademii lub trener.
§3
Wszelkie uwagi na temat pracy trenerów i funkcjonowania akademii, należy zgłaszać do właściciela
akademii do którego kontakt jest podany na stronie mlodyorlik.pl
§4
Zasady udziału w obozach letnich lub obozach stacjonarnych znajdują się w osobnych regulaminach.

Akademia Piłkarska Młody Orlik

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zapoznałem z regulaminem moje dziecko.

………………………………………………

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

(data, miejscowość)
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