REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ GÓRNIKA ZABRZE
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższej pojęć:

1.
•
•

•
•
•

Organizator – Fundacja Górnika Zabrze;
Zawodnik – dziecko w wieku od 3 lat, którego Opiekun złożył deklarację chęci udziału w treningach
Piłkarskiego Przedszkola;
Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa do działania w imieniu i
na rzecz Podopiecznego;
Składka - opłata miesięczna z tytułu członkostwa w Piłkarskim Przedszkolu;
Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy;
Strony – Fundacja Górnika Zabrze, Opiekunowie, Zawodnicy;

•

Deklaracja Członkowska – deklaracja złożona przez Opiekuna w sprawie udziału Zawodnika w Piłkarskim

•

Przedszkolu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez
Organizatora, warunki uczestnictwa w treningu Zawodników oraz obowiązki Stron.
Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Fundację Górnika Zabrze
Deklaracja złożona przez Opiekuna Zawodnika.
Odmowę przyjęcia Deklaracji Fundacji Górnika Zabrze przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.
Fundacja Górnika Zabrze prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku od 3 lat.
Fundacja Górnika Zabrze zobowiązuje się do organizacji treningów, z określoną w Deklaracji Uczestnictwa
częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.
Fundacja Górnika Zabrze zapewnia Zawodnikowi stosowne ubezpieczenie.
Fundacja Górnika Zabrze zapewnia w własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności
zawiera umowy z osobami trzecimi.
Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Fundacji Górnika Zabrze ustalone zostają w Deklaracji
Członkowskiej zawartej między Fundacją Górnika Zabrze, a Opiekunem.
Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie
poinformowany przez Organizatora SMS-em lub przez Profil Facebook Piłkarskie Przedszkole Górnika, lub
aplikację sport.bm.pl, najpóźniej 5 godzin przed treningiem.
Opiekun może zrezygnować z udziału Zawodnika w zajęciach w każdym czasie z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na piśmie.
Organizator może żądać zapłaty Składki należnej za okres do dnia rozwiązania łączącego Strony stosunku
członkostwa.
Fundacja Górnika Zabrze może w każdym czasie rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

14. Każdy członek Akademii jest zobligowany do założenia konta w aplikacji „sport.bm.pl”

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni ją akceptuję.

______________________
Data i podpis Opiekuna

FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE
ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 49 26, fax: +48 32 271 05 30, www.gornikzabrze.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000414081, NIP: 648-27-65-507, REGON: 242881562

REGULAMIN RODZICA
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ
wpływa to na ich koncentracje. Dzieci zostawiamy w wyznaczonym miejscu i oddalamy się w miejsce
wyznaczone przez trenera.

2. Postaram się dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem.
3. Do momentu rozpoczęcia zajęć przez trenera odpowiadam za zachowanie swojego dziecka i jego
bezpieczeństwo.

4. Rodzic powinien pomóc dziecku przygotować się do treningu, następnie powinien egzekwować od
dziecka samodzielne przygotowanie się do treningu i wykonać tylko sprawdzenie czy dziecko
przygotowało ubiór odpowiedni do miejsca treningu.

5. Rodzice nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu
zajęć, wygłaszać uwag lub opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników/zawodniczek.

6. Rodzice zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera zarówno w obecności swoich dzieci jak i
innych rodziców.

7. Wszelkie problemy i wątpliwości rodzice powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego
lub trenera koordynatora akademii.

8. Podczas meczów i treningów rodzice, kibice oraz osoby postronne powinni przebywać na trybunach
obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

9. Rodzice w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego i nie obrażać
drużyny przeciwnej.

10. Dekalog rodzica młodego sportowca:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Bądź pomocny dla swojego dziecka
Dopinguj je i wspieraj na każdym kroku
Nie krytykuj i nie osądzaj swojego dziecka
Dbaj o jego prawidłowy rozwój, odżywianie
Nie obwiniaj młodego piłkarza w trudnych dla niego chwilach
Ufaj w wiedzę oraz umiejętności trenerów
Stwórz przyjemną atmosferę do treningu i meczu
Nie wymagaj zbyt wiele od dziecka
Ucz swoje dzieci punktualności na własnym przykładzie.
Zawsze zachęcaj swoje dziecko do gry zgodnej z zasadami Fair Play

11. Rodzice traktujący swoje dzieci jak „gwiazdy” starają się wyróżnić swoje dziecko na tle całego zespołu, w
ten sposób działają na niekorzyść własnego dziecka, zespołu jak i całej akademii.

12. Przystępując w nasze szeregi musisz zaakceptować i stosować panujące reguły „Akademii Piłkarskiej
Górnik Zabrze”.

13. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może być podstawą do
wydalenia z akademii.

______________________
Data i podpis Opiekuna
FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE
ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 49 26, fax: +48 32 271 05 30, www.gornikzabrze.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000414081, NIP: 648-27-65-507, REGON:
242881562

