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REGULAMIN AKADEMII SPORTOWEJ MŁODA SPARTA 

działającej w ramach 

LUBLINIECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTA 

 

 

 
 

§1.   DEFINICJE 

 

1. Akademia – Akademia Sportowa Młoda Sparta (ASMS) działająca w strukturze 

Lublinieckiego Klubu Sportowego Sparta, której celem jest szkolenie oraz wychowanie 

dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej – piłka nożna. 

2. Klub – Lubliniecki Klub Sportowy Sparta – stowarzyszenie kultury fizycznej z siedzibą 

przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 1, 42-700 Lubliniec, zarejestrowaną pod 

numerem KRS: 0000232676, REGON: 150877379, NIP: 5751009139. 

3. Zarząd – członkowie wybierani podczas Walnego Zgromadzenia odpowiedzialni za 

funkcjonowanie Klubu. 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Akademii. 

5. Zawodnik – osoba realizująca proces szkolenia w Akademii. 

6. Opiekun – Rodzic lub Opiekun prawny reprezentujący Zawodnika we wszystkich 

czynnościach prawnych. 

7. Trener Prowadzący – wykwalifikowana osoba powołana przez Zarząd LKS Sparta do 

realizacji procesów wychowania i szkolenia z zakresu piłki nożnej dla potrzeb 

Akademii. 

8. Koordynator Akademii – osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie, organizację 

i szkolenie w Akademii. 

9. Składka klubowa – opłata ustalana przez Zarząd. 

10. Trening – wszystkie zajęcia szkoleniowe praktyczne i teoretyczne dedykowane 

Zawodnikowi i realizowane zgodnie z przyjętym w Akademii programem szkolenia, 

realizowane w strukturze Klubu. 

 

 

§2.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AKADEMII I USUNIĘCIA Z AKADEMII 

 

1. Podstawowym warunkiem przystąpienia Zawodnika do Akademii jest spełnienie 

łącznie następujących przesłanek: 

a) zapoznanie się i podpisanie regulaminu oraz stosowanie jego postanowień; 

b) uzyskanie i przedstawienie ważnego orzeczenia lekarza medycyny sportowej 

o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w treningach 

prowadzonych przez Akademię oraz wskazującego na zdolności do uprawiania 

sportu bądź złożenie przez Opiekuna oświadczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do uprawiania piłki nożnej. 

2. Zawodnik może zostać usunięty z Akademii w przypadku: 

a) nieprzestrzegania regulaminu; 

b) rażącego i powtarzającego się nagannego zachowania w stosunku do Trenerów, 

nauczycieli, Zawodników oraz osób trzecich; 

c) zalegania z opłatami za szkolenie w Akademii (szczegóły w § 11 pkt. 9); 

d) powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na treningach; 
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e) używania przez Zawodnika narkotyków, środków odurzających, alkoholu, 

stosowania dopingu lub innych niedozwolonych używek bądź środków 

wspomagających; 

f) dopuszczenia się kradzieży; 

g) celowego zniszczenia powierzonego sprzętu lub sprzętu należącego  do Akademii 

i Klubu; 

h) dewastacji pomieszczeń, boisk, sprzętów Stadionu Miejskiego w Lublińcu oraz 

innych obiektów zajmowanych i używanych przez Zawodników podczas obozów, 

zgrupowań oraz zawodów. 

 

 

§3.   OBOWIĄZKI ZAWODNIKA 

 

1. Do podstawowych obowiązków Zawodnika należy: 

a) godne reprezentowanie Akademii i Klubu; 

b) czynny udział w realizacji rozwoju szkoleniowego, organizacyjnego i społecznego 

Akademii i Klubu; 

c) w możliwie szybkim terminie usprawiedliwianie i podawanie do wiadomości 

Trenerowi nieobecności na treningach, meczach ligowych, sparingach lub innych 

zawodach sportowych; 

d) używanie ustalonego przez Trenera Prowadzącego sprzętu (ubioru) sportowego 

zgodnie z wymaganiami Akademii podczas wszystkich zajęć szkoleniowych oraz 

bezwzględna dbałość o sprzęt (ubiór) sportowy z insygniami klubu (barwy, nazwa, 

herb), zarówno prywatny, jak i powierzony mu przez Klub do użytkowania. 

Zawodnik oraz Opiekun ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony 

Zawodnikowi sprzęt sportowy; 

e) sumienne przygotowanie się do realizacji wszystkich  procesów szkoleniowych; 

f) wspólne dążenie do realizacji celów (wymienione w §6); 

g) akceptowanie powszechnie obowiązujących norm społecznych; 

h) przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec rywalizacji zespołowej, opartej na 

zasadach fair play; 

i) niepodważanie i powstrzymywanie się od opinii dotyczącej zdolności sportowej 

i emocjonalnej innych Zawodników Akademii, Trenerów oraz sędziów. 

 

 

§4.   OPIEKUN ZAWODNIKA 

 

1. Każdy Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

i przestrzegania jego postanowień. 

2. Zabrania się wchodzenia Opiekunom do szatni, za wyjątkiem osób wyznaczonych 

przez Trenera do pomocy w przygotowaniu do szkolenia Zawodników najmłodszych 

roczników. Szatnia jest miejscem przygotowania Zawodnika do aktywności sportowej. 

3. Podczas meczów Opiekunowie oraz osoby im towarzyszące przebywają na trybunach 

obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach.  

4. Zabrania się Opiekunom ingerowania w szkolenie Zawodników i podejmowane przez 

nich decyzje. Udzielanie instrukcji Zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do 

obowiązków Trenera.  

5. Opiekunowie Zawodników i osoby towarzyszące zobowiązani są do godnego 

reprezentowania Akademii oraz Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego 
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zachowania w stosunku do innych dzieci, Zawodników, ich Opiekunów, kibiców drużyn 

przeciwnych, a także sędziów. Bezwzględnie zabrania się dopingowania Zawodników 

w sposób wykraczający poza założenia Akademii i Regulaminu oraz naruszający dobre 

imię drużyny przeciwnej np. zabronione jest używanie słów niecenzuralnych 

i powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

6. We wszystkich obiektach sportowych i miejscach, w których gromadzą się Zawodnicy 

oraz odbywają się zajęcia szkoleniowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek. 

7. Trener może nakazać opuszczenie obiektu Opiekunowi, który w sposób uciążliwy 

utrudnia prowadzenie szkolenia lub zakłóca spokój. 

8. Za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 

bądź wynikłe z nieodpowiedniego zachowania Zawodnika na treningach lub zawodach 

sportowych odpowiadają Opiekunowie Zawodnika. 

 

 

§5.   KADRA SZKOLENIOWA 

 

1. Wszyscy pracownicy stanowiący kadrę szkoleniową posiadają wymagane kwalifikacje 

zawodowe (pedagogiczne i trenerskie). Wyjątek mogą stanowić pracownicy będący 

w trakcie zdobywania wymaganych kwalifikacji zawodowych. 

2. Za kompletną realizację działań szkolenia w danej grupie odpowiedzialny jest Trener 

Prowadzący. 

3. Trenerzy mają obowiązek rzetelnej realizacji obowiązującego w Akademii programu 

szkolenia, komunikowania Zawodnikowi i Opiekunowi o jego postępach oraz 

deficytach szkoleniowych. 

 

 

§6.   CELE SZKOLENIA 

 

1. Celem szkolenia Zawodników jest:  

a) rozwijanie zainteresowań związanych z szeroko rozumianą aktywnością sportową 

oraz zdrowym trybem życia; 

b) nauka, doskonalenie oraz rozwijanie umiejętności i zdolności gry w piłkę nożną na 

możliwie najwyższym poziomie współzawodnictwa kwalifikowanego; 

c) edukacja i wychowanie Zawodników poprzez sport zgodnie z wymaganiami 

oświatowymi oraz najwyższymi normami i zasadami etycznymi i moralnymi 

aprobowanymi społecznie;  

d) rekrutacja i selekcja Zawodników o najwyższych możliwościach rozwoju 

piłkarskiego zgodnego z oczekiwaniami szkoleniowymi wynikającymi 

z obowiązującego programu szkolenia w Akademii; 

e) stworzenie warunków szkoleniowych do amatorskiego i zawodowego uprawiania 

piłki nożnej. 

 

 

§7.   HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

 

1. Harmonogram zajęć grupowych ustalany jest przez Trenerów Prowadzących 

w porozumieniu z Koordynatorem Akademii oraz Zarządem Klubu. 
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2. Zawodnik oraz Opiekun zostają poinformowani o harmonogramie zajęć na początku 

sezonu piłkarskiego za pośrednictwem komunikatora WhatsApp lub poprzez social 

media (Facebook/Instagram). 

3. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ustalonych terminów zajęć 

grupowych informując o tym wcześniej Zawodników i Opiekunów za pośrednictwem 

Trenera bądź kanałów informacji wymienionych w punkcie 2. 

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, siły wyższej lub 

niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych niezależnych od Klubu 

i uniemożliwiających przeprowadzenie treningu zgodnie z harmonogramem, Klub 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu treningu lub całkowite jego odwołanie, 

o czym zobowiązuje się poinformować Zawodników i Opiekunów za pośrednictwem 

dróg komunikacji wymienionych w punkcie 2. 

5. Liczba i długość treningów uzależniona jest od kategorii wiekowej oraz 

zaawansowania grupy treningowej lub indywidualnych umiejętności Zawodnika. 

6. W miesiącach wakacyjnych (lipiec/sierpień) oraz ferie zimowe Klub może czasowo 

zawiesić regularne treningi lub może organizować alternatywne formy zajęć 

sportowych – półkolonie, obozy dochodzeniowe, sesje treningowe, obozy, mini obozy. 

 

 

§8.   UCZESTNICTWO W TRENINGACH 

 

1. W treningach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy Klubu lub w drodze wyjątku 

Zawodnicy na 2-tygodniowym okresie próbnym, zakwalifikowani przez Koordynatora 

Akademii. 

2. Udział w treningach jest możliwy wyłącznie dla Zawodników, których Opiekunowie 

regularnie opłacają składkę klubową. 

3. Tempo i realizacja programu szkolenia dostosowane są do możliwości Zawodników. 

4. W przypadku, gdy Zawodnik nie radzi sobie z programem lub wykazuje 

ponadprzeciętny przyrost umiejętności – Trener Prowadzący ma prawo do 

przeniesienia Zawodnika do innej grupy, odpowiadającej poziomem do bieżącego 

zaawansowania sportowego. 

 

 

§9.   NAGRODY I KARY 

 

1. Zawodnik za wzorową i przykładną postawę na treningach oraz zawodach sportowych 

lub za wybitne osiągnięcia i sukcesy może otrzymać: 

a) pochwałę ustną; 

b) list gratulacyjny, dyplom; 

c) nagrodę rzeczową. 

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zaistnieniu innej 

nagannej sytuacji Trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec Zawodnika następujące 

konsekwencje: 

a) upomnienie ustne; 

b) usunięcie Zawodnika z zajęć lub niezgłoszenie do zawodów; 

c) wystąpienie do Koordynatora Akademii i Zarządu Klubu o czasowe zawieszenie lub 

całkowite usunięcie Zawodnika z Klubu. 
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§10.   SKŁADKA KLUBOWA I OPŁATY 

 

1. Składkę klubową w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu należy uiszczać z góry do 

10-tego dnia każdego miesiąca (np. do 10 stycznia za miesiąc styczeń) łącznie 

z miesiącami wakacyjnymi i okresem ferii zimowych. 

2. Składka klubowa w całości jest przeznaczana na działalność statutową Klubu oraz 

bieżącą działalność Akademii i Klubu. 

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki klubowej ze względu na 

różne czynniki zewnętrzne mające wpływ na finanse Klubu. 

4. Składkę należy uiszczać na rachunek bankowy Klubu: 

 

ING Bank Śląski S.A.: 21 1050 1142 1000 0024 3222 5262 

Odbiorca:  

Lubliniecki Klub Sportowy „SPARTA”; 42-700 Lubliniec, ul. G.P.P. 1 

Tytułem:  

Imię nazwisko, miesiąc, rok, grupa 

 

5. Wysokość miesięcznej składki klubowej jest stała, niezależnie od ilości zajęć 

w miesiącu oraz rzeczywistych obecności Zawodnika na zajęciach. 

6. W wyjątkowych sytuacjach: udokumentowany niski status materialny, przewlekła 

i długotrwała kontuzja – powyżej 3 tygodni, długotrwała choroba i rehabilitacja – 

powyżej 3 tygodni, istnieje możliwość ustalenia z Zarządem Klubu indywidualnej 

wysokości składki klubowej bądź terminowego lub bezterminowego zwolnienia ze 

składki na podstawie pisemnej prośby złożonej do Zarządu. 

7. W przypadku udziału w zajęciach rodzeństwa składka za drugie i każde kolejne 

dziecko płacona jest w wysokości 50% składki klubowej. 

8. W przypadku powstania zaległości w opłacaniu składek klubowych za okres 

3 miesięcy, Zawodnik może zostać zawieszony w swoich prawach na okres od 1 do 

4 tygodni. Nieuregulowanie zaległości w okresie zawieszenia skutkować będzie 

wykreśleniem z listy Zawodników oraz usunięciem z Klubu, o czym Opiekun zostanie 

poinformowany ustnie oraz pisemnie. 

9. W ramach wnoszonej składki Klub zapewnia Zawodnikowi: 

a) udział w treningach, rozgrywkach ligowych, turniejach, sparingach oraz innych 

zawodach, w których uczestniczy Klub; 

b) możliwość korzystania z obiektów sportowych wynajmowanych przez Klub; 

c) szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora; 

d) sprzęt treningowy (piłki, bramki, trenażery itp.). 

10. Klub nie zapewnia treningowej odzieży sportowej. 

 

 

§11.   WIZERUNEK ZAWODNIKA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Akademia zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

Zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek 

został utrwalony w związku z zajęciami szkoleniowymi, w tym również meczach. 

Akademia zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o Zawodniku oraz jego 

osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z prowadzoną przez Akademię 

działalnością szkoleniową. Wizerunek może być wykorzystany na stronie internetowej 

działającej pod adresem: www.spartalubliniec.pl, w social media Klubu, artykułach 

prasowych, reklamach i folderach dotyczących działań prowadzonych przez Akademię. 
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2. Opiekun podpisując i zapoznając się z Regulaminem wyraża zgodę na wykorzystanie 

wizerunku Zawodnika. 

3. Akademia nie może wykorzystać wizerunku Zawodnika w sposób, który naruszyłby 

jego dobre imię i przedstawiałby Zawodnika w sposób ośmieszający. 

4. Akademia upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych Zawodników oraz 

Opiekunów w zakresie niezbędnym do wykonywania działań Akademii. 

 

 

§12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie wątpliwości należy 

kierować do Zarządu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny ___________________________ jest 

zdrowe i może brać udział w zajęciach sportowych organizowanych przez LKS Sparta. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, przyjmuję jego postanowienia do 

wiadomości i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

 

Lubliniec, dnia _____________ 

 

 

 

Podpis Opiekuna:       ______________________ 

 

 

 

Podpis Zawodnika1:    ______________________ 

 

 

                                                           
1
 Nie dotyczy zawodników poniżej 7 roku życia 


