REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ HUTNIK KRAKÓW

§1 Zasady ogólne
1. Na terenie Akademii (klubu) mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w
wydarzeniach organizowanych przez Akademię Piłkarską Hutnik Kraków (klub).
2. Personel Akademii (klubu) uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby przebywającej na
terenach wykorzystywanych przez akademię celem weryfikacji uprawnień do uczestniczenia w
wydarzeniach organizowanych przez akademię.
3. Regulamin Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków jest regulaminem w rozumieniu art.384 KC.
Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach sportowo rekreacyjnych a
także innych osób przebywających na terenach wykorzystywanych przez akademię (takich jak np.
członkowie rodzin osób uczestniczących w zajęciach).
4. Przestrzeganie niniejszego regulaminu zobowiązuje zarówno zawodników należących do Akademii
jak i innych osób przebywających na terenach wykorzystywanych przez akademię.
5. Akademia informuje że, działając zgodnie ze statutem stowarzyszenia, celem jest poprawa
sprawności fizycznej zawodników - członków akademii poprzez regularne trenowanie i
uczestnictwo w wydarzeniach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej
zapewnionej przez akademię.
6. Akademia informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu jak największej poprawy
sprawności fizycznej wszystkich zawodników akademii. Jednocześnie zawodnik deklaruje, iż nie
będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji
lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag
trenera.
§2 Prawa i obowiązki zawodnika „Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków”
1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej (Klubu) może zostać:
- osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności-prawnych, której stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w akademii (klubie).
- osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18-tego roku życia, której stan zdrowia pozwala na
uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w akademii (klubie).
2. Warunkiem uzyskania statusu „zawodnika” i korzystania z usług akademii (klubu) jest
uzupełnienie Deklaracji Członkowskiej Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków która to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:
- osoba pełnoletnia – uzupełnia deklarację osobiście,
- osoba niepełnoletnia uzupełnia zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zawodnik może rozpocząć uczestnictwo w wydarzeniach sportowych organizowanych przez
akademię (klub) dopiero po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej Akademii Piłkarskiej Hutnik
Kraków.
4. Zajęcia (wydarzenia sportowe) organizowane przez Akademię takie jak: zajęcia treningowe,
turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie niepełnoletnich zawodników akademii spoczywa na rodzicach lub
na pełnoprawnych opiekunach tychże.
5. Każdy zawodnik Akademii, który zostanie przez trenera powołany na dowolne wydarzenie
sportowe (mecz, turniej) jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w
zawodach.
6. Nieobecność zawodnika na jakichkolwiek zajęciach (treningach, meczach, turniejach) powinna być
zgłaszana trenerowi w trybie natychmiastowym. Brak poinformowania trenera o zaistniałej sytuacji
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będzie traktowany jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika za które mogą zostać
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
7. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać
trenerowi osobiście lub w obecności zespołu lub też pisemnie do dyrektora Akademii.
8. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania
jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
9. Zawodnik (w przypadku nieletniego w jego imieniu rodzic/opiekun prawny) biorący udział
w treningach, zawodach i turniejach wyraża zgodę na zamieszczanie swojego wizerunku na stronie
internetowej Akademii oraz we wszelkich publikacjach i materiałach związanych z propagowaniem
działalności i osiągnięć Akademii.
10. W zajęciach treningowych organizowanych przez Akademię mogą brać udział tylko zawodnicy
posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać
trenerowi lub koordynatorowi Akademii.
11. Zawodnik „Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków ” zobowiązuje się:
a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno podczas zajęć organizowanych przez Akademię (klub),
jak i w życiu codziennym,
b) trenować w jednolitym stroju treningowym z emblematami Akademii Sportowej Hutnik Kraków,
którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni, na trening przynosić odpowiednie do
nawierzchni obuwie piłkarskie (korki, turfy, halówki)
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu
sportowego,
d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, lub też II trenera i innych
asystentów pomagających w danym wydarzeniu sportowym,
e) być punktualnym, sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach i starać się je wykonywać poprawnie i
dokładnie celem podnoszenia swoich umiejętności,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać niegazowaną wodę mineralną bądź naturalny napój
izotoniczny (woda mineralna z miodem i cytryną i szczyptą soli) i nie kontaktować się
z rodzicami/opiekunami,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje do treningu, jest własnością Akademii i musi być szanowany.
12. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuści 2 treningi, może nie być
brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub na turniej.
13. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem meczu
ligowego.
14. Sprzęt klubowy zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w „Akademii
Piłkarskiej Hutnik Kraków”.
15. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego
celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
16. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu,
za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
17. Zawodnik ma obowiązek występować w oficjalnych meczach, turniejach tylko i wyłącznie w strojach
oficjalnego partnera technicznego Klubu oraz Akademii. O tym kto jest Partnerem technicznym
decyduje zarząd Akademii i tę informację udostępnia publicznie w mediach oraz informuje poprzez
trenerów o ewentualnej zmianie Partnera technicznego wszystkich zawodników akademii.
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§3 Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów zawodnika „Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków”
1.W trakcie zajęć sportowych organizowanych przez akademię lub w których zawodnicy akademii
uczestniczą Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się:
- nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację oraz na jakość pracy trenera,
- przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w miejscu do tego przeznaczonym wskazanym przez
gospodarza obiektu lub trenera,
- zachowywać kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenerów, sędziów i organizatorów, nie
powodować dezorganizacji wydarzenia sportowego poprzez np. obrażanie innych uczestników wydarzenia
sportowego w tym m.in. drużyny przeciwnej, trenerów lub innych osób z klubów zaproszonych na
wydarzenie.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego
miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii przeznaczony na cele statutowe a nie
zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji
w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 2 tygodnie spowodowana ciężką chorobą lub kontuzją
opłata za zajęcia może być obniżona. O obniżeniu składki decyduje Dyrekcja Akademii po pisemnym
wniosku rodzica lub opiekuna prawnego.
3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku Rodzica/Opiekuna istnieje
możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty
miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji koordynatora lub dyrektora Akademii
Piłkarskiej Hutnik Kraków.
4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej
nieobecności dziecka na treningu lub na innym wydarzeniu sportowym.
5.W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
powiadomić Akademię pisemnie najpóźniej do 25-go dnia miesiąca ze skutkiem na końca miesiąca
następnego pod rygorem nieważności. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej, pocztą
elektroniczną (na adres mailowy klubu i na adres mailowy dyrektora akademii, które są dostępne na
stronie www.nh2010.pl) bądź pocztą polską.
6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności
swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się
indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków lub też do
Dyrektora Akademii.
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek i imię Akademii.
8. Zasady FAIR PLAY których wymagamy od Rodziców naszych Zawodników:
-kiedy gram, nie krzycz na mnie w miejscu publicznym,
-szanuj mojego trenera to jest dla mnie bardzo ważne,
-szanuj sędziego, On jest człowiekiem i też może popełniać błędy,
-wspieraj wszystkich moich kolegów tak jak wspierasz mnie,
-zachowaj spokój, kiedy widzisz jak gram, jeśli Ty będziesz nerwowy, ja będę również,
-po meczy pytaj mnie co mi się podobało. Wiem kiedy grałem gorzej.
-pamiętaj - to tylko gra.
-zawsze daję z siebie wszystko.
-śmiej się i baw kiedy patrzysz jak gram.
9. W przypadku nie zastosowania się przez rodziców/ prawnych opiekunów do regulaminu Akademii –
zarząd Akademii na wniosek dyrektora Akademii może usunąć ze struktur akademii zawodnika, którego
rodzic w sposób karygodny obrażał lub i zakłócał swoim zachowaniem funkcjonowanie akademii poprzez
zakłócanie pracy trenerów lub innych pracowników akademii.
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§4 Rodzaje wyróżnień
1.Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników „Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków” są;
a) pochwała,
b) list gratulacyjny,
c) dyplom uznania,
d) nagroda rzeczowa,
2.Organem właściwym do przyznania nagrody jest koordynator lub dyrektor Akademii Piłkarskiej Hutnik
Kraków na wniosek sztabu szkoleniowego Akademii.

§5 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej Hutnik
Kraków są:
a) upomnienie,
-upomnienie ustne;
-upomnienie pisemne skierowane do rodzica/opiekuna prawnego;
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d) zawieszenie w prawach zawodnika,
e) wykluczenie zawodnika ze struktur akademii (klubu).
2. Zawieszenie zawodnika oznacza iż zawieszony zawodnik nie może uczestniczyć w wydarzeniach
sportowych organizowanych przez Akademię lub tez w zawodach w których akademia uczestniczy.
Zawieszenie zawodnika musi zostać określone czasowo lub bezterminowo. Zatem zawodnik przestaje być
zawodnikiem zawieszonym w momencie ustania zawieszenia lub w momencie zniesienia zawieszenia
przez zarząd Akademii.
3. W przypadku naruszeń postanowień regulaminu Dyrekcja Akademii decyduje o rodzaju zastosowanej
kary oraz okresu jej trwania w odniesieniu do kar określonych w ust. 1 pkt a, b, c, d. W przypadku
zastosowania kary ust. 1 pkt e wykluczenie następuje pod rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zawodnik, rodzic lub prawny opiekun zostaje poinformowany o wykluczeniu zawodnika ze struktur
Akademii na piśmie bądź mailowo w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji.
4. W przypadku uczestnictwa zawodnika Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków w zawodach, turniejach,
treningach lub w innych formach rywalizacji sportowej organizowanych przez inne kluby piłkarskie
– bez zgody trenera prowadzącego bądź koordynatora czy dyrektora Akademii - Zarząd Klubu może
zdecydować o wykluczeniu zawodnika ze struktur po wcześniejszym pisemnym upomnieniu.
5.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
Piłkarskiej Hutnik Kraków, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Składka za okres treningowy
wówczas jest płatna 100 %.
6. Decyzję o zastosowanej karze, czasie jej trwania, o czasie, na jaki zawiesza się zawodnika oraz
o wykluczeniu zawodnika z powodu określonego w ust. 3 podejmuje Zarząd Akademii Decyzję na piśmie
doręcza się rodzicowi/opiekunowi prawnemu w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji. Postanowienie
to nie dotyczy upomnienia ustnego, które może stosować Trener prowadzący zajęcia.
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§6 Obozy sportowe i zgrupowania
1.W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Akademia może organizować wydarzenia sportowe takie jak
obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.
2.Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga
zgody trenera.
3.Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Dyrekcja Akademii
w porozumieniu z trenerami i rodzicami / opiekunami prawnymi.
4.W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z obozu z
powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a
opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.
5.W miarę posiadanych przez Klub środków finansowych przewiduje się dofinansowanie do zawodów
i obozów dla zawodników w trudnej sytuacji materialnej po przełożeniu stosownego wniosku.
6.W zależności od posiadanych środków finansowych Klub może organizować inne wydarzenia takie jak
wycieczki rekreacyjno- sportowe, treningi specjalistyczne, wykłady i prelekcje.
§7 Płatności
1.Miesięczna składka członkowska dla zawodnika akademii wynosi:
-179 zł dla zawodników trenujących 2 razy w tygodniu (przedszkolaki, skrzaty)
-199 zł dla zawodników trenujących 3 i więcej razy w tygodniu (żaki, orliki, młodziki, trampkarze
oraz juniorzy młodsi)
Składki płatne są do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Składka płatna jest przez pełne
12 miesięcy w roku.
2. W przypadku większej ilości dzieci uczęszczających do Akademii opłaty kształtują się w następujący
sposób:
a) 10 % zniżki – przy 2 i więcej dzieci (179,00),
b) indywidualne warunki ustalone
i zaakceptowane przez zarząd.

na

podstawie

pisemnego

wniosku

rodzica/opiekuna

Terminy wpłat zgodnie z pkt. 1
3. Zwłoka w zapłacie składki członkowskiej przekraczająca miesiąc może skutkować zawieszeniem
zawodnika. O zawieszeniu zawodnika decyduje Dyrekcja Klubu.
4. Zadatek wpłacony na obóz sportowy nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty,
gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.
§8 Postanowienia końcowe
1. Akademia Piłkarska Hutnik Kraków zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem
rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą
do wykluczenia zawodnika z Akademii.
3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie 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 drużyny w porozumieniu z koordynatorem Akademii bądź i Dyrektorem.
6. Wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków powinni brać udział w meczach pierwszej
drużyny na własnym obiekcie. Zawodnicy oraz ich opiekun mają zapewniony bezpłatny wstęp na mecz.
Uchwała Zarządu 6/2021 z dn. 12.10.2021 r
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