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REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 
KLUBU SPORTOWEGO 

ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o. 
 

 
 

§ 1. Zasady ogólne. 

 
1. Zawodnikiem. Klubu może zostać każdy, kto tylko pozytywnie przeszedł wstępną rekrutację sportową. 

2. Zajęcia  w  Klubie  odbywają  się  w  grupach,  cyklicznie,  zgodnie  z  harmonogramem  i  są  prowadzone  przez  osoby 

dysponujące odpowiednimi  uprawnieniami  i  doświadczeniem,  tj.  trenerów  (dokumenty do wglądu w Klubie,  kontakt 

przez Trenera Koordynującego). 

3. W zależności od Rocznika, zajęcia mogą odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu i jest to uzależnione od wieku 

Zawodników i uzgodnień poczynionych z ich Opiekunami, co zostaje zapisane w Umowie Uczestnictwa. 

4. Zajęcia, w zależności od Rocznika, trwają od 60 do 90 minut. Klub rekomenduje, aby Opiekun był obecny na widowni 

podczas Zajęć. 

5. Opiekun  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przez  Zawodnik:  Klubowi,  innym  Zawodnikom  i 

opiekunom oraz osobom trzecim. 

6. Nadzór nad każdą grupą sprawuje co najmniej jeden trener (i/lub w razie potrzeby dodatkowo asystent), który prowadzi 

Zajęcia według odpowiedniego programu treningowego dostosowanego do poziomu grupy i wieku Zawodników. 

7. Harmonogram Zajęć ustala Klub i udostępnia go Zawodnikom za pomocą strony internetowej (do pobrania) i/lub wysyła 

mailem, sms‐em na adresy wskazane przez Opiekuna/Rodzica. 

8. Klub ustala harmonogram Zajęć na cały rok przed jego rozpoczęciem, jednakże zastrzega sobie prawo możliwość zmiany 

harmonogramu w trakcie roku. 

9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, w  razie zaistnienia okoliczności niezależnych od niego. W przypadku 

odwołania Zajęć, Klub zobowiązuje się do wyznaczenia innego terminu Zajęć. 

10. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy Klubu, którzy zapoznali się  i akceptują regulamin Klubu, podpisali 

Deklarację  Przynależności  i  Umowę  Uczestnictwa wraz  z  załącznikami  oraz  posiadają  aktualne  badania  lekarskie  (od 

lekarza medycyny sportowej). 

11. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału Zawodnika jest Sztab szkoleniowy. Głos decydujący należy 

do trenera prowadzącego rocznik i Trenera Koordynatora oraz Zarządu KS “ŚWIDNICZANKA” Sp. z o.o.. 

12. Warunkiem bezwzględnym do uprawiania sportu, a w szczególności gry w piłkę nożną w Klubie jest brak jakichkolwiek 

przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub. 

13. Wszystkie  zajęcia  (treningi,  turnieje,  mecze  towarzyskie,  rozgrywki  ligowe,  itp.)  w  Klubie  mają  charakter  zajęć 

pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Zawodnika zajęć ponoszą ich Opiekunowie/Rodzice. 

14. Decyzją Sztabu Szkoleniowego Zawodnik może zostać przeniesiony do  innego zespołu w ramach Klubu. W przypadku 

rozbieżności  stanowisk  wewnątrz  Sztabu  Szkoleniowego  decydujący  głos  ma  Trener  Koordynator  i  Zarząd  

KS “ŚWIDNICZANKA” Sp. z o.o.. 

15. Klub w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione mienie (rzeczy) na terenie szatni i obiektu 

w którym odbywają się zajęcia. 

16. W przypadku, gdy Zawodnik nie stosuje się do poleceń trenera, czym stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

zdrowia lub życia innych Zawodników Zajęć, w szczególności poprzez agresywne zachowania, stosowanie wulgaryzmów, 

wandalizm, lub inne tego typu zachowania, trener może podjąć decyzję o odsunięciu od Zajęć Zawodnika. Z tego tytułu 

Opiekunowi nie przysługują względem Klubu żadne roszczenia. 

17. Klub  upoważniony  jest  do  przetwarzania  danych  osobowych  Zawodników  oraz  Opiekunów/Rodziców  w  zakresie 
niezbędnym do wykonywania funkcji Klubu, na warunkach określonych przepisami prawa. 

 

§ 2. Prawa i obowiązki Zawodników Klubu. 

 

1. Podstawowym  obowiązkiem  Zawodnika  Klubu  jest  godne  reprezentowanie  barw  KS  “ŚWIDNICZANKA”  Sp.  z  o.o.. 

Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do treningów i Autoryzowanych Rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne 

Zawodników Klubu. 
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2. Zawodnik Klubu zobowiązują się do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. 

3. W trakcie treningów oraz Autoryzowanych Rozgrywek Zawodnik Klubu winien szanować kolegów z zespołu, pracowników 

Klubu, boiskowych rywali oraz sędziów. 

4. Każdy Zawodnik Klubu powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać Sztabowi 

Szkoleniowemu. 

5. Zawodnicy  Klubu  mają  bezwzględny  zakaz:  palenia  papierosów,  (również  elektronicznych),  spożywania  alkoholu, 

używania  jakichkolwiek narkotyków i  innych niedozwolonych prawem używek, w tym środków odurzających (np. tzw. 

Dopalaczy, itp.) lub substancji psychotropowych. 

6. Zawodnicy  Klubu  mają  dbać  o  zdrowy  i  higieniczny  tryb  życia.  W  tym  celu  do  każdych  zajęć  mają  odpowiednio 

przygotować sprzęt treningowy (tj. w sposób schludny oraz czysty), a po każdym treningu i Autoryzowanych Rozgrywkach 

wziąć prysznic (oczywiście jeżeli warunki na to pozwalają). 

7. W treningach Klubu oraz Autoryzowanych Rozgrywkach brać udział mogą tylko Zawodnicy Klubu posiadający aktualne 

badania  lekarskie  uprawniające  do  gry w  piłkę  nożną  (poświadczone  przez  lekarza medycyny  sportowej)  oraz  zgodę 

Opiekunów. Badania  lekarskie winny być  aktualizowane min.  raz  na  rok  lub  częściej,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  a w 

szczególności, gdy obowiązek taki wynika z właściwych w tym zakresie przepisów gry w piłkę nożną. 

8. Zawodnicy Klubu  zobowiązani  są przebywać w szatni  i  być przygotowani do  zajęć najpóźniej na min. 10 minut przed 

treningiem oraz na 45 minut przed rozpoczęciem meczu w ramach Autoryzowanych Rozgrywek. 

9. Decyzja o powołaniu zawodnika na zawody należy wyłącznie do trenera prowadzącego rocznik. Powołanie na zawody 

otrzymuje zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 

a) systematycznie uczęszcza na treningi, 

b) wykazuje zaangażowanie podczas treningów, 
c) w zachowaniu  zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników i trenerów, 

d) nie zalega z opłacaniem Składek Członkowskich. 

10. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po treningu podczas rozstawiania 

i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu w przypadku istnienia takiego obowiązku a 

także dbanie o porządek w pomieszczeniach udostępnionym Zawodnikom Klubu. 

11. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić mu 

stosownej pomocy. 

12. Trener rocznika w ciągu sezonu poddaje zawodników ocenie z czynionych przez nich postępów. Wyniki selekcji zostają 

przedstawione podczas spotkań z rodzicami. 

13. Zawodnicy Klubu oraz  /  lub  ich Opiekunowie  zobowiązani  są bezzwłocznie  zgłaszać dolegliwości  zdrowotne Sztabowi 
Szkoleniowemu. 

14. Zawodnicy klubu podczas treningów i Autoryzowanych Rozgrywek powinni regularnie nawadniać organizm, używając w 

tym celu jedynie niegazowanej wody mineralnej. 

15. Podczas treningów i Autoryzowanych Rozgrywek Zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń Sztabu 
Szkoleniowego. 

16. W czasie wolnym zawodnik powinien możliwie często doskonalić umiejętności i elementy piłkarskie poznane na treningu. 

17. Sprzęt, który Zawodnik Klubu otrzymuje od KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O., jest własnością KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O. i 

należy go szanować. Po zakończeniu współpracy z KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O. i zakończeniu uczestnictwa w zajęciach 

w ramach Klubu, sprzęt należy zwrócić Sztabowi Szkoleniowemu ‐ za wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu 

poniósł Opiekun. 

18. Sprzęt (jednolity ‐ podstawowy), który Zawodnik Klubu musi posiadać, winien być czysty i schludny. 

19. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (między innymi: Kadry Polski, Kadry LZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe 

pozalekcyjne, obozy sportowe oraz inne rozgrywki amatorskie) musi być konsultowana ze Sztabem Szkoleniowym. 

20. Zawodnik Klubu dobrowolnie podda się karom nałożonym na niego na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu. 

 

§ 3. Prawa i obowiązki Opiekunów Zawodników Klubu 

 

1. Każdy Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego postanowień (Regulamin jest 

dostępny w Klubie, jak również na stronie internetowej Klubu oraz stanowi on załącznik do Umowy Uczestnictwa). 

2. Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko Opiekuna zajęć w Klubie jest podpisanie przez Opiekuna Deklaracji Przynależności, 

Umowę  Uczestnictwa  oraz  dostarczenie  przez  Opiekuna  aktualne  badania  lekarskie  wystawionego  przez  lekarza 

medycyny sportowej. 

3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikowi podstawowego jednolitego sprzętu treningowego i wyjściowego 

obowiązującego w Klubie. 
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4. Opiekun  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  Zawodnikowi  całościowej  opieki  przed  i  po:  treningu,  turnieju,  meczu 

towarzyskim,  rozgrywkach  ligowych,  itp., w  tym zapewnienia dowiezienie  lub doprowadzenie oraz  terminowy odbiór 

Zawodnika. 

5. W trakcie zajęć treningowych, Autoryzowanych Rozgrywek i innych zawodów Opiekun nie kontaktuje się z Zawodnikiem, 

ponieważ wpływa to na obniżenie jego koncentracji. Kontakt taki może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

6. W  trakcie  Autoryzowanych  Rozgrywek  bądź  innych  zawodów  lub  treningu  Opiekunowie  będą  przebywać,  w  miarę 

możliwości, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie 

przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu Autoryzowanych Rozgrywek. 

7. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów (w tym 

również elektronicznych), jak też korzystania z innych używek. 

8. Opiekunowie, tak w trakcie zajęć treningowych, jak też Autoryzowanych Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na płytę 

boiska oraz do szatni. 

9. Opiekunowie w  czasie  Autoryzowanych  Rozgrywek  oraz  treningów wewnętrznych winni  zachowywać  się  kulturalnie, 

akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej poszczególnych 

zawodników. 

10. 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 Trenera 

Koordynatora. 

11. Opiekunowie zobowiązują się, w miarę możliwości, powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności 

dziecka na treningu. 

12. W przypadku zorganizowania przez Sztab Szkoleniowy spotkania z Opiekunami – Opiekunowie dołożą wszelkich starań 

by w nim uczestniczyć. 

13. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania Klubu a nie objętymi zapisami w regulaminie 

Opiekunowie zgłaszają się indywidualnie do Sztabu Szkoleniowego. 

14. Zadatek  wpłacony  na  obóz  sportowy  nie  podlega  zwrotowi,  stanowi  on  część  całkowitej  zapłaty,  gwarantującej 
rezerwację miejsca na obozie. 

15. Opiekunowie  obowiązani  są  do  uiszczania  na  rzecz  Klubu  miesięcznych  opłat  za  szkolenie  Zawodnik,  zgodnie  z 

postanowieniami zawartymi w § 4 Regulaminu i zawartą Umową Uczestnictwa. 

16. W  przypadku  zawieszenie  czasowego  lub  rezygnacji  dziecka  z  treningów  w  Klubie,  Opiekun  zobowiązany  jest  do 

powiadomienia o tym fakcie trenera prowadzącego lub Trenera Koordynującego w formie pisemnej na stosownym druku 

pobranym ze strony internetowej Klubu. 

17. Klub zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu piłkarskiego (tj. piłek, znaczników, tyczek, płotków oraz innych akcesoriów 
treningowych) dla Zawodników Klubu. 

18. Opiekun oświadcza, że jest świadomy, że oprócz udziału w szkoleniu i w Zajęciach, udział Zawodnika w organizowanych 

przez  Klub,  na  podstawie  odrębnych  umów,  obozach  szkoleniowych  jest  wymagany  przez  Klub  jako  warunek 

dopuszczenia  Zawodnika do Rozgrywek  i w  związku  z  tym Opiekun oświadcza,  że  nie  będzie mieć do Klubu  żadnych 

roszczeń  związanych  z niedopuszczeniem Zawodnika do Rozgrywek,  jeżeli  Zawodnik nie  realizował w pełni programu 

szkoleniowego przewidzianego przez Klub. 

§ 4. Opłata za szkolenie 

 

1. Za szkolenie Zawodnika Klub pobiera opłatę miesięczną przez okres pełnych 12 miesięcy. 

2. Opłata szkoleniowa i jej wysokość nie jest zależna od obecności Zawodnika na zajęciach. 

3. Zawodnik może zostać częściowo zwolniony ze opłaty szkoleniowej w przypadku absencji chorobowej trwającej ponad 

14 dni, jeśli fakt ten zostanie zgłoszony wcześniej do trenera prowadzącego rocznik w formie pisemnej (wzór druku można 

pobrać ze strony internetowej Klubu). 

4. Opłata szkoleniowa ustala się corocznie i ogłasza do wiadomości Opiekunów. 

5. Opłata szkoleniowa opłacana jest przez Opiekunów/Rodzica do 5‐go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie 

wpłaty należy kierować na konto wskazane przez Klub w Umowie Uczestnictwa. 

6. W uzasadnionych  przypadkach, w  odpowiedzi  na  należycie  umotywowany wniosek Opiekuna  i  zgłaszany  do  trenera 

prowadzącego,  istnieje  możliwość  obniżenia  opłaty  szkoleniowej  lub  zawieszenia  obowiązku  opłacania  opłaty 

szkoleniowej na wniosek trenera prowadzącego za zgodą Zarządu Klubu, w szczególności w przypadku ciężkiej sytuacji 

materialnej Opiekunów/Rodziców i Zawodnika. 

7. Zaleganie z opłatą szkoleniową za 1 miesiąc skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do zapłaty. 

8. Zaleganie z opłatą szkoleniową za 2 miesiące skutkuje: 

 

a) brakiem możliwości udziału Zawodnika Klubu w Autoryzowanych Rozgrywkach; 
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b) brakiem możliwości udziału Zawodnika Klubu w treningach Klubu; 

c) wykreśleniem Zawodnika Klubu z listy Zawodników Klubu. 

9. Zastosowanie trybu opisanego powyżej w pkt. 8  jest  również możliwe w sytuacji, gdy zaległość dotyczy  jednej opłaty 

szkoleniowej, a poprzednie wpłaty nie były terminowe i wskazują na uporczywe unikanie przez Opiekuna terminowych 

płatności. 

10. Opłata szkoleniowa będą przeznaczane w szczególności na pokrycie kosztów prowadzenia grup sportowych (dziecięcych‐
młodzieżowych‐ juniorskich) w ramach AP KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O.”. 

11. Wysokość  opłaty  szkoleniowej  może  ulec  zmianie  po  wcześniejszym  powiadomieniu  Zawodników  klubu  oraz  ich 

Opiekunów w formie obwieszczenia na stronie internetowej Klubu. Nowa wysokość opłaty nie może zostać wprowadzona 

wcześniej niż 1 miesiąc przed przekazaniem informacji w tym przedmiocie w trybie opisanym jak wyżej. 

12. W sytuacji, gdy Opiekun ma w Klubie więcej niż jednego Zawodnika, objęte obowiązkiem uiszczania opłaty szkoleniowej, 

wówczas zmianie ulega wysokość opłaty szkoleniowej w sposób następujący: 

a) za pierwszego Zawodnika ‐ Opiekun płaci opłatę szkoleniową w pełnym wymiarze; 

b) za drugiego Zawodnika ‐ Opiekun płaci 60% opłaty szkoleniowej; 
c) za trzeciego Zawodnika – Opiekun płaci 20% opłaty szkoleniowej; 

d) za czwartego i każdego następnego Zawodnika – Opiekun nie wnosi żadnych opłat. 
13. Powyższe ma zastosowanie, jeśli do Opiekuna nie ma zastosowania § 4 ust. 7 i 8. 

14. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do Rozgrywek jest uiszczenie przez Opiekuna dodatkowej opłaty za Rozgrywki. 

15. Wysokość  i  termin  płatności  każdorazowej  dodatkowej  opłaty  za  Rozgrywki  zostaną  podane na  stronie  internetowej 

Klubu oraz zakomunikowane Opiekunowi za pomocą poczty elektronicznej (z tym, że mogą być one podane również za 

więcej niż jeden miesiąc). 

16. Do  opłaty  dodatkowej  za  Rozgrywki  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia  Umowy  Uczestnictwa  i  Regulaminu 

dotyczące opłaty za szkolenie. W przypadku zaległości w opłaceniu dodatkowych opłat za Rozgrywki, Klub zastrzega sobie 

możliwość niedopuszczenia do Rozgrywek Zawodnika, którego dotyczy ta zaległość. 

 

§ 5. Nagrody i Kary dla Zawodników 

 

1. Wobec  Zawodnika  Klubu,  który  dopuścił  się  naruszenia  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  na  wniosek  trenera 

prowadzącego lub Zarządu, Klub może zastosować następujące kary dyscyplinarne: 

a) upomnienie ‐ polegające na wskazaniu Zawodnikowi nieprawidłowości  jego zachowania. Powyższe połączone 

jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia; 

b) naganę ‐ stanowi pisemną dezaprobatę dla zachowania Zawodnika; 

c) zawieszenie  Zawodnika  w  prawach  członka  Klubu  –  co  skutkuje  pozbawienie  go  możliwości  udziałów  w 

Autoryzowanych  Rozgrywkach  lub  treningach  i  Autoryzowanych  Rozgrywkach  na  okres  od  1  miesiąca  do 

maksymalnie 6 miesięcy; 

d) wykluczenie Zawodnika z Klubu – co skutkuje brakiem możliwości powrotu do Klubu przez okres co najmniej 12 

miesięcy. Wykluczenie Zawodnika z Klubu następuje każdorazowo ze wskazaniem okresu, przez który nie może on 

ubiegać się o powrót do Klubu. Przed ponownym przyjęciem do Klubu Zawodnik złożyć musi wniosek, który podlega 

weryfikacji Zarządu, który jest uprawniony do warunkowego ponownego przyjęcia Zawodnika, na którego nałożone 

zostaną jednak dalsze aniżeli przewidziane Regulaminem wymogi; 

2. Na wniosek Opiekuna  ‐  Zarząd Klubu może podjąć decyzję o  czasowym zawieszeniu w prawach Zawodnika Klubu  ‐w 

przypadku uzyskiwania przez Zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

3. W  przypadku,  w  którym  Opiekun  Zawodnika  nie  przestrzega  obowiązków  nałożonych  na  niego  Regulaminem  i 

uniemożliwia wykonywanie Sztabowi Szkoleniowemu obowiązków – po uprzednim wezwaniu Opiekuna do zaprzestania 

niedozwolonych działań ‐ wobec Zawodnika Zarząd Klubu może orzec karę wskazaną w § 5 pkt. 1 ppkt. c) lub d). 

4. W przypadku wzorowej postawy Zawodnika w trakcie treningów i/lub Autoryzowanych Rozgrywek, na wniosek Sztabu 

Szkoleniowego Zarząd Klubu może wyróżnić Zawodnika Klubu poprzez przyznanie mu: 

a) pochwały; 
b) listu gratulacyjnego; 
c) nagrody rzeczowej. 
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§ 6 Zdrowie Zawodnika 

 

1. Opiekun jest zobowiązany na bieżąco informować o stanie zdrowia Zawodnika. 

2. Opiekun przed przystąpieniem Zawodnika do Zajęć, jest zobowiązany pisemnie poinformować Klub o jego stanie zdrowia, 

w szczególności o wszelkich schorzeniach, chorobach, przypadłościach, przebytych kontuzjach i urazach, zaburzeniach, 

dolegliwościach, w tym przebytych operacjach i chorobach lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić realną 

przeszkodę w braniu udziału przez Zawodnika w Zajęciach. Informacje te Opiekun jest zobowiązany aktualizować Klubowi. 

W przypadku niedostarczenia Klubowi informacji o których mowa w tym paragrafie, Klub zastrzega sobie prawo do nie 

ponoszenia  żadnych  konsekwencji,  a w  szczególności  jakichkolwiek  roszczeń  prawno‐finansowych wysuwanych  przez 

Opiekuna  i  /lub  Zawodnika, w  okresie    ‐  tak  pierwotnych,  jak  i  następczych oraz  zastrzega  sobie  również  prawo  nie 

dopuszczenia Zawodnika do Zajęć, z winy Opiekuna. 

3. Klub oświadcza, iż nie posiada wiedzy ani kwalifikacji medycznych w przedmiocie oceny zdatności i możliwości Zawodnika 

do  uczestniczenia  w  Zajęciach.  Decyzję  o  dopuszczeniu  do  udziału  w  Zajęciach  każdorazowo  zobowiązany  jest 

podejmować Opiekun, a w przypadkach wymagających wiedzy medycznej, Opiekun po zasięgnięciu opinii odpowiedniego 

lekarza specjalisty. 

4. Klub rekomenduje przeprowadzenie przez Opiekuna kompleksowych badań lekarskich Zawodnika przez przystąpieniem 

do Zajęć, w celu wyeliminowania przeciwskazań do uczestnictwa w Zajęciach. 

5. W  przypadku  powzięcia  wątpliwości  przez  Klub  w  przedmiocie  możliwości  uczestnictwa  w  Zajęciach  z  przyczyn 

zdrowotnych, może  on  zażądać  od Opiekuna  przedstawienia  dodatkowego  zaświadczenia  lekarskiego w przedmiocie 

udziału Zawodnika w Zajęciach. Zaświadczenia takiego Klub może żądać co 6 miesięcy i/lub w razie zauważalnej zmiany 

okoliczności w każdym momencie. 

6. W przypadku brania udziału przez Zawodnika w Rozgrywkach, w których wymagane jest przedłożenie okresowych badań 

lekarskich,  Opiekun  zobowiązuje  się  we  własnym  zakresie  przeprowadzić  badania  Zawodnika.  O  konieczności 

przeprowadzenia, badań, ich zakresie i częstotliwości Klub poinformuje Opiekuna ze stosownym wyprzedzeniem. 

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne i następcze, szkody na osobie, związane z 

uczestnictwem w Zajęciach pomimo nieodpowiedniego stanu zdrowia Zawodnika, które nie są zawinione przez Klub. W 

szczególności  Klub  nie  jest  zobowiązany  podejmować  i  inicjować  działań  zmierzających  do  oceny  stanu  zdrowia 

Zawodnika przed Zajęciami. 

8. Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Zawodnika, tak Klubowi, jak i innym Zawodnikom 

i opiekunom oraz osobom trzecim. 

9. Klub odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania chyba, że jest to 

następstwem okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi. Klub jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej 

ostrożności. 

 

§ 7 Dane osobowe 

 

1. Klub będzie przetwarzał dane osobowe Zawodnika oraz Opiekuna  (zarówno wskazane w Umowie,  jak  i  pozyskane w 

trakcie realizacji Umowy) wyłącznie na potrzeby wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) jak również w prawnie 

uzasadnionym interesie Klubu, w szczególności na potrzeby kontaktu z Zawodnikiem lub Opiekunem, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Obiektu sportowego bądź w celu prowadzenia działań informacyjnych, i promocyjnych Klubu, (art. 6 ust. 

1  lit  b  RODO).  Ponadto, w  innych  przypadkach  Klub może  przetwarzać  dane  osobowe  Zawodnika  oraz Opiekuna  na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści ewentualnej zgody. 

2. Administratorem danych jest Klub. 

3. Powyższe  dane mogą  zostać  powierzone podmiotom współpracującym  z  Klubem przy  realizacji  niniejszej Umowy, w 

szczególności  trenerom.  Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  prawidłowego  wykonywania  Umowy  i  jest 

niezbędne do  realizacji  celów wynikających  z prawnie uzasadnionych  interesów Klubu.  Brak podania przez Opiekuna 

wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, tj. przez czas jej obowiązywania a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Klubu. 

4. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zawodnik oraz 

Opiekun mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawo żądania 

ograniczenia  przetwarzania  oraz  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  jak  również  prawo  wycofania  swojej  zgody  na 

przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile zgoda jest podstawą przetwarzania), przy czym wycofanie zgody nie wpłynie 

na  ważność  jakiegokolwiek  przetwarzania  dokonanego  na  podstawie  uprzedniej  zgody.  Ponadto,  istnieje  możliwość 

złożenia skargi do organu nadzorującego ‐ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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§ 8 Wykorzystanie wizerunku 

 

1. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Klub wizerunku Zawodnika, jak i swojego 

utrwalonego podczas Zajęć podstawowych, Rozgrywek i Treningów, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zezwolenie,  o  którym  mowa  w  pkt.  1  obejmuje  prawo  używania  fotografii,  nagrań  wideo  we  wszelkiego  rodzaju 

działaniach promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Klub w związku z promocją działalności Klubu, w tym w 

szczególności uprawnia Klubu do publikowania ww. materiałów zawierających wizerunek Zawodnika w sieci Internet (w 

szczególności  na  stronie  internetowej  Klubu  i  w  jej  profilach  społecznościowych),  w  mediach  tradycyjnych  i 

elektronicznych, w wydawnictwach prasowych,  jak  również we wszystkich  innego  rodzaju materiałach promocyjnych 

Klubu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 jest nieograniczone terytorialnie i ilościowo. 

4. Niniejsze zezwolenie udzielone jest na czas nieograniczony. 

5. Wizerunek Zawodnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, koloru, rozmiaru 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,  lecz nie w  formach obraźliwych, ogólnie uznanych  za nieetyczne  lub 

naruszających dobra osobiste. 

6. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej następuje nieodpłatnie. 

 

§ 9. Definicje 

 

 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie: 

2. Klub – oznacza Klub Sportowy ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o. (w skrócie: KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.) z siedzibą w Świdniku 

(kod: 21‐040), ul. Kosynierów 17B. 

3. AP KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O.” – oznacza nazwę własną roboczą utworzoną przez Klub na wewnętrzne potrzeby Klubu 

(bez  jakiejkolwiek  mocy  prawnej),  która  w  pełnym  brzmi  oznacza:  Akademia  Piłkarska  Klubu  Sportowego  

ŚWIDNICZANKA Sp. z o. . 

4. Lista Zawodników – lista Zawodników, którzy biorą udział w zajęciach. 

5. Sezon – okres w którym prowadzone są zajęcia. 

6. Autoryzowane rozgrywki – oznaczają wszelkie spotkania piłkarskie, niezależnie od ich długości oraz liczby zawodników 

w  nich  uczestniczących,  organizowane  przez  Klub,  organizowane  przy  współpracy  z  Klubem,  organizowane  przez 

uprawnione organy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

Powyższe obejmuje także mecze międzynarodowe oraz mecze towarzyskie, jak również turnieje międzynarodowe oraz 

turnieje towarzyskie. 

7. Trener koordynator – oznacza osobę wyznaczoną przez Zarząd klubu KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O.” do koordynowania 

szkolenia w AP KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O.”. 

8. Opiekun – oznacza osobę sprawującą ochronę nad interesami osobistymi i majątkowymi Zawodnika Klubu. Pojęcie to 

obejmuje  rodziców  Zawodników  lub  osoby  będące  opiekunem  prawnym  na  podstawie  stosownego  dokumentu 

prawnego. 

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć sportowych, dostępny w siedzibie Klubu i na jego stronie internetowej, 

stanowiący załącznik do Umowy Uczestnictwa. 

10. Opłata szkoleniowa – oznacza ponoszoną przez Zawodników Klubu, opłatę wyznaczoną przez Klub, a uiszczaną przez 

Opiekuna, z tytułu zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem Klubu oraz szkoleniem Zawodników 

Klubu. 

11. Składka  wpisowa  –  oznacza  ponoszoną  przez  Zawodnika  Klubu,  opłatę  wyznaczoną  przez  Klub,  a  uiszczaną  przez 

Opiekuna,  z  tytułu  zapewnienia  Zawodnikowi  Klubu  zestawu  odzieży  treningowej  w  skład  której  wchodzi:  koszulka, 

spodenki, getry. 

12. Sztab  szkoleniowy  –  oznacza  cały  personel  techniczny,  medyczny  oraz  szkoleniowy  odpowiedzialny  za  rozwój 

Zawodników Klubu, podlegający Zarządowi KS ŚWIDNICZANKA SP. Z O.O.”. 

13. Zawodnik/Uczestnik Klubu – oznacza osobę uczestniczącą w szkoleniu organizowanym przez Klub, niezależnie od wieku, 

grupy  zawodniczej,  płci,  itp..  Zawodnik  znajduje  się  pod  opieką  Sztabu  szkoleniowego  i  reprezentuje  Klub  podczas 

Autoryzowanych rozgrywek. 

14. Deklaracja przynależności ‐ porozumienie pomiędzy Klubem a Opiekunem dotycząca m.in. uczestnictwa Zawodnika w 

zajęciach organizowanych przez Klub i obowiązku uiszczania opłaty szkoleniowej przez Opiekuna. 
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15. Umowa  Uczestnictwa  –  oznacza  umowę  pomiędzy  Klubem  a  Opiekunem,  której  przedmiotem  są  warunku  udziału 

Zawodnika w Zajęciach. 

16. Zajęcia ‐ oznaczają zajęcia sportowe, zajęcia piłkarskie, organizowane przez Klub. 
17. Rocznik – oznacza grupę Zawodników ustalonych według kryterium wieku Zawodnika/Zawodników. 

18. Rozgrywki – oznaczają szeroko pojęte mistrzostwa, turnieje krajowe i międzynarodowe, organizowane przez Klub albo 

przez odpowiedni związek sportowy oraz podobne organizacje. 

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu przy 

współpracy ze Sztabem Szkoleniowym. 

2. Klub zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Zawodnicy poinformowani zostaną o 

wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01‐01‐2021 r. 

4. W przypadku złożenia przez Opiekuna reklamacji Klub udzieli odpowiedzi Opiekunowi w terminie do 30 dni od wpłynięcia 

reklamacji. 

5. Klub  może  zaoferować  Opiekunowi  dodatkowe,  dobrowolne  objęcie  Zawodnika  ubezpieczeniem  od  następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na warunkach uzgodnionych odrębnie. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

8. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Regulaminu decydująca jest treść Umowy. 

9. O ile Umowa nie wymaga innej formy, korespondencja, w szczególności korespondencja bieżąca oraz ta wskazana wprost 

w  treści  Umowy,  będzie  przesyłana  pocztą  elektroniczną  na  adresy  podane  w  Umowie  Opiekun  obowiązany  jest 

powiadomić  Klub  o  nowym  adresie  pod  rygorem  uznania  korespondencji  wysłanej  na  adres  dotychczasowy  za 

prawidłowo doręczoną. 

10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia 

Umowy lub Regulaminu pozostaną ważne i skuteczne. 
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