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Regulamin Akademii GKS Bełchatów 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Fundacja Akademia GKS Bełchatów, zwana dalej „Akademią” prowadzi szkolenie dzieci 

i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych: piłki nożnej oraz zapasów, uczestniczy w 

organizowanym przez odpowiednie podmioty współzawodnictwie sportowym, podejmując 

tym samym działania zmierzające do przygotowania zawodników do profesjonalnego 

uprawiania tych dyscyplin sportowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wychowania, 

rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 

2. Zawodnikiem Akademii GKS Bełchatów może zostać każde dziecko, które pozytywnie 

przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy 

pracujący w Akademii. Głos decydujący należy do trenerów danego rocznika, trenerów 

koordynatorów, Zarządu Akademii. 

4. Warunkiem przystąpienia do Akademii jest brak przeciwskazań zdrowotnych oraz 

prawnych do udziału w zajęciach sportowych. 

5. Zajęcia w Akademii mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za doprowadzenie 

i odebranie dzieci z treningów, meczów, turniejów ponoszą rodzice lub pełnoprawni 

opiekunowie, chyba że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych. 

6. Sztaby szkoleniowe danych drużyn, a także trenerzy koordynatorzy podejmują decyzję, 

w której grupie dany Zawodnik będzie ćwiczył.  

7. Model szkolenia Akademii obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku wygląda następująco: 

 

• Nabór pełny- trwa przez cały czas 

• Nabór uzupełniający- odbywa się w wyznaczonym okresie przez Akademię 

• Selekcja ciągła- oznacza, że trener decyduje, w której grupie trenuje zawodnik 

• W procesie selekcji Akademia może oddelegować zawodników do gry w klubie 

partnerskim. 

 

Grupa Nabór Selekcja 

U-5 Pełny Po roku 

U-6 Pełny Po roku 

U-7 Pełny Ciągła 

U-8 Pełny Ciągła 

U-9 Pełny Ciągła 

U-10 Pełny Ciągła 

U-11 Pełny Ciągła 

U-12 Uzupełniający Ciągła 

U-13 Uzupełniający Ciągła 

U-14 Uzupełniający Ciągła 

U-15 Uzupełniający Ciągła 

U-16 Uzupełniający Ciągła 

U-17 Uzupełniający Ciągła 

U-19 Uzupełniający Ciągła 

II zespół Uzupełniający Ciągła 

 

 

II. Warunki przyjęcia do Akademii. Opłaty. 

 

1. Warunkiem przyjęcia do Akademii jest zawarcie przez rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka (zwanego dalej „Zawodnikiem”) umowy członkowskiej z Akademią, której 

integralną częścią jest niniejszy Regulamin.  
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2. Każda osoba przystępująca do Akademii, a także jej rodzic lub opiekun prawny, 

zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania 

określonych w nim zasad. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może stanowić podstawę 

do wykluczenia Zawodnika z Akademii.  

3. Opłata członkowska za szkolenie w Akademii wynosi 100,00 zł (sto złotych) miesięcznie 

dla sekcji piłki nożnej oraz 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) miesięcznie  dla sekcji zapasów.  

4. Opłata członkowska w sekcji piłki nożnej za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50,00 

zł (pięćdziesiąt złotych) miesięcznie   

5. Opłata za dostęp do systemu ProTrainUp wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) rocznie.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Akademia, na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego Zawodnika, może na czas oznaczony obniżyć wysokość opłaty członkowskiej lub 

zawiesić obowiązek jej uiszczania.  

7. Nieopłacenie opłaty członkowskiej za okres dłuższy niż 2 miesiące, może spowodować 

zawieszenie Zawodnika w prawach do uczestnictwa w jednostkach treningowych i 

meczach, na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat 

członkowskich dotyczących danego Zawodnika. Zawieszenie nie wyłącza obowiązku zapłaty 

składki członkowskiej za okres jego trwania. 

 

 

III. Obowiązki Akademii. 

 

1. Akademia prowadzi szkolenie Zawodników w dyscyplinie sportowej piłki nożnej oraz 

zapasach.  

2. Akademia zapewnia wykwalifikowany sztab szkoleniowy prowadzący jednostki 

treningowe, a także odpowiednie warunki do uprawiania danej dyscypliny sportowej, w 

tym m.in. boisko, halę, matę zapaśniczą, szatnie, piłki nożne oraz inne przyrządy 

niezbędne do prowadzenia szkolenia.  

3. Akademia prowadzi szkolenie Zawodników na zajęciach treningowych według 

ustalonego harmonogramu dla danej grupy wiekowej, z pominięciem przerwy wakacyjnej, 

zimowej oraz przerw świątecznych. 

4. Akademia ubezpiecza Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), po 

uiszczeniu na ten cel opłaty przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.  

5. Akademia weryfikuje okresowo sprawność fizyczną i techniczną Zawodnika oraz 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia Zawodnika pomiędzy grupami w zależności od 

stopnia zaawansowania Zawodnika, bądź też oddelegowania ( wypożyczenia) Zawodnika 

do klubów partnerskich.  

6. Akademia, przy szkoleniu Zawodników, korzysta z systemu ProTrainUp.  

7. Akademia umożliwia rodzicowi lub opiekunowi prawnemu Zawodnika rozmowę 

indywidualną z trenerem prowadzącym treningi oraz koordynatorami szkolenia co najmniej 

dwa razy w trakcie każdego sezonu rozgrywek.  

8. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć treningowych z przyczyn niezależnych 

od Akademii, Akademia prowadzi zajęcia online, tj. za pośrednictwem środków 

pozwalających na komunikowanie się na odległość (jeśli to możliwe). 

9. Akademia, oprócz szkolenia sportowego, rozwija u swych Zawodników wszelkie wartości 

dobrego zachowania, zasady Fair Play, zasady sportowej integracji, szacunku, solidarności 

i przyjaźni.  

10. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie prowadzonych zajęć 

mienie, którego ewentualne posiadanie przez Zawodników odbywa się wyłącznie na ich 

odpowiedzialność.  

11. Akademia na koniec każdego sezonu rozgrywkowego ogłosi kadrę zawodniczą, która 

przystąpi do treningów i meczów w nowym sezonie rozgrywkowym. 
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IV. Obowiązki Zawodnika. 

 

1. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań potwierdzonych w karcie 

zdrowia sportowca, która jest dokumentem informującym sztab szkoleniowy o tym, że 

Zawodnik jest zdrowy i zdolny do uczestnictwa w jednostkach treningowych. 

2. Zawodnik zobowiązany jest w sposób godny reprezentować Akademię zarówno podczas 

zajęć treningowych, meczów, turniejów, jak również w życiu codziennym, a także do 

szanowania barw klubowych, hymnu i herbu.  

3. Zawodnik zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa we wszystkich jednostkach 

treningowych we wskazanej grupie przez trenera bądź trenera koordynatora, zgodnie z 

ustalonym planem treningowym.  

4. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad punktualności, dyscypliny, 

sumienności oraz kultury osobistej.  

5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń trenerów.  

6. Zawodnik zobowiązany jest do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy. 

7. Zawodnik zobowiązany jest szanować innych zawodników, zarówno we własnej 

drużynie, jak i przeciwników oraz sędziów, a także przestrzegać zasad Fair Play i dobrego 

wychowania. 

8. Zawodnik zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia trenerowi wszelkich 

dolegliwości zdrowotnych lub innych okoliczności, które mogą być przyczyną jego 

nieobecności na treningu lub na wszelkiego rodzaju rozgrywkach i w innych aktywnościach 

związanych z funkcjonowaniem Akademii. 

9. Zawodnika obowiązuje kategoryczny zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek zajęciach w 

ramach innego klubu sportowego, chyba że Akademia wyrazi zgodę na daną aktywność. 

10. Zawodnika obowiązuje kategoryczny zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek zajęciach w 

ramach innego klubu sportowego podczas okresu startowego Akademii. 

11. Zawodnik powinien dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce szkolnej, 

a także dobrego zachowania.  

12. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania sportowego trybu życia, zasad 

odpowiedniego żywienia oraz higieny osobistej.  

13. Zawodnika obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z telefonu komórkowego, 

komputera, tabletu i innych urządzeń elektronicznych na obiektach sportowych, z których 

korzysta Akademia w procesie szkolenia, a także podczas treningów, meczów, turniejów 

rozgrywanych na innych obiektach. 

14. Zawodnik zobowiązany jest do ubioru jednolitych strojów treningowych, meczowych, 

reprezentacyjnych wskazanych przez Akademię podczas treningów, meczów, turniejów. 

15. Zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy 

zgłaszać trenerom osobiście lub w obecności reszty drużyny. 

16. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: spożywania alkoholu, palenia 

papierosów, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz substancji 

odurzających, a także brania udziału w zakładach bukmacherskich i innych grach 

hazardowych. 

17. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami do trenerów, a trenerzy 

mają obowiązek zrobić co mogą, aby udzielić pomocy. 

18. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, na których 

prowadzone są zajęcia, regulaminów rozgrywek podmiotu prowadzącego 

współzawodnictwo sportowe oraz regulaminów dyscyplinarnych. 

 

V. Obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych.  

 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do podania pełnych danych osobowych 

Zawodnika oraz każdorazowego powiadamiania Akademii o zmianie miejsca zamieszkania 

lub danych kontaktowych.  

2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są informować Akademię o wszelkich 

stwierdzonych u Zawodnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach 

mogących stanowić przeciwwskazania lub uniemożliwiających bezpieczne uczestniczenie 

Zawodnika w zajęciach prowadzonych przez Akademię.   
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3. Rodzice/Opiekunowie prawni i osoby im towarzyszące zobowiązani są w trakcie zajęć 

treningowych oraz zawodów lub rozgrywek nie kontaktować się i nie porozumiewać się z 

Zawodnikiem mając świadomość, że wpływa to niekorzystnie na jego koncentrację. 

4. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do nie podważania autorytetu trenerów 

zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i 

wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenerów, bądź trenerów koordynatorów. 

5. Rodzice/ Opiekunowie mają kategoryczny zakaz oceniania i wyrażania opinii na temat 

innych dzieci w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców i trenerów. 

6. Rodzice/Opiekunowie prawni i osoby im towarzyszące w czasie meczu piłkarskiego lub 

jakiegokolwiek innego wydarzenia odbywającego się z udziałem Zawodnika, winni 

zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny 

przeciwnej oraz trenerów, ani jakichkolwiek innych osób biorących udział w danym 

wydarzeniu.  

7. Rodziców/Opiekunów prawnych obowiązuje zakaz zakładania i prowadzenia kont 

dedykowanych dla danej grupy na portalach społecznościowych i jakichkolwiek innych 

serwisach internetowych bez zgody Akademii wyrażonej w formie pisemnej. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich 

opłat i kosztów związanych z uczestnictwem Zawodnika w Akademii.  

9. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego 

dziecka - Zawodnika przez Akademię, nieodpłatnie, w całości, a także w postaci dowolnie 

wybranych fragmentów w wybranych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, 

radiowych, publikacjach w internecie – w przygotowywanych lub publikowanych przez 

Akademię lub reklamodawców, którzy uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia, 

akcjach i materiałach promocyjnych lub marketingowo-reklamowych oraz w materiałach 

służących popularyzacji działań statutowych Fundacji Akademia GKS Bełchatów. 

10. Podczas treningów rodzice/ opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu, na 

którym odbywa się trening. 

11. Podczas meczów rodzice/ opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać 

na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.  

12. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy 

Akademii. 

 

VI. Obowiązki przedstawiciela/kierownika 

 

1. Rodzice/ Opiekunowie prawni mają możliwość wyboru w każdej drużynie swojego 

przedstawiciela, którego nazywa się przedstawicielem/ kierownikiem. 

2. Przedstawiciel/ kierownik ma możliwość pomocy sztabowi szkoleniowemu w określony 

sposób: nagrywanie treningów, meczów, turniejów, zebranie rozmiarów do zamówień 

sprzętu. 

3. Przedstawiciel/ kierownik ma kategoryczny zakaz przebywania na ławce rezerwowych 

podczas treningów, meczów, turniejów. 

4. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zakupu wszelkiego sprzętu 

treningowego, meczowego wyłącznie u partnera technicznego Akademii w sposób 

indywidualny lub grupowy. 

 

VII. Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania 

 

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara dyskwalifikacji w treningach i meczach w wymiarze od 1 do 5 tygodni, 

d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy. 

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera 

prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w 

prawach zawodnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

3. W przypadku uczestnictwa – bez zgody władz Akademii – zawodnika Akademii w 

zawodach, turniejach, treningu czy innej formie rywalizacji sportowej organizowanej 



5 

przez inne kluby sportowe, Zarząd Akademii może podjąć decyzję o natychmiastowym 

wykluczeniu zawodnika ze struktur Akademii. 

4. W przypadku naruszenia regulaminu przez Rodzica/ Opiekuna prawnego, Akademia 

ma możliwość: upomnienia, nagany, dyskwalifikacji Zawodnika w treningach i meczach, 

w wymiarze ustalonym przez koordynatora lub Zarząd Akademii 

 

VIII. Regulamin opłat dodatkowych (wyjazdy, sprzęt sportowy, obozy) 

 

1. Wszelkie opłaty dodatkowe, związane z uczestnictwem w meczach sparingowych lub 

turniejach wyjazdowych Rodzice/Opiekunowie uiszczają u trenerów danego rocznika. 

Informacja o kosztach będzie dostępna w systemie Protrainup najpóźniej na 24 godzin 

przed wyjazdem. Za każdą wpłatę Rodzic/Opiekun ma prawo otrzymać dowód wpłaty. 

2. Opłaty za sprzęt sportowy, obozy i inne wpłaty należy wpłacać do trenera danego 

rocznika. Za każdą wpłatę Rodzic/Opiekun ma prawo otrzymać dowód wpłaty. Informacja 

o kosztach zakupu sprzętu sportowego będzie dostępna w systemie Protrainup. 

 

IX. Postanowienia końcowe.  

 

1. Akademia zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu 

może być podstawą do wydalenia z Akademii, a Zarząd Akademii ma prawo do 

zgłoszenia zdarzenia do organu prowadzącego rozgrywki. 

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo 

i obowiązek rozstrzygać trenerzy drużyn, koordynatorzy lub Zarząd Akademii. Od 

decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 roku. 

 

 

Zarząd Fundacji Akademia GKS Bełchatów 


