Regulamin uczestnictwa
w Akademii Sportu Fenomen Leśnica
Sekcja piłki nożnej AS Fenomen
§I Zawodnik – prawa i obowiązki:
1. Zawodnik ma prawo do korzystania ze sprzętu sportowego Akademii.
2. Zawodnik ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.
3. Zawodnik jest zobowiązany regularnie uczęszczać na zajęcia sportowe.
4. Zawodnik jest zobowiązany dbać o sprzęt Stowarzyszenia (na zajęciach i podarowany przez
Stowarzyszenie).
5. Zawodnik jest zobowiązany uczestniczyć w turniejach, zawodach, rozgrywkach sportowych
i godnie reprezentować barwy Akademii.
6. W przypadku absencji na treningu/zawodach sportowych zawodnik jest zobowiązany
poinformować o tym trenera (w przypadku zawodów najpóźniej 24 h przed zbiórką).
7. Zawodnik jest zobowiązany przychodzić na treningi najpóźniej 10 minut przed jego
rozpoczęciem.
8. Zawodnik jest zobowiązany kształtować w sobie cechy sportowca w szczególności: pasję,
pokorę, pracowitość, szacunek, uczciwą rywalizację, współpracę, samodoskonalenie.
9. Podczas zajęć/zawodów sportowych dzieci mają zakaz kontaktowania się z rodzicami.
Dzieci przebywają cały czas z trenerem, który ponosi za nich odpowiedzialność.
10. Zawodnik ma kategoryczny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania
jakichkolwiek środków odurzających.
§II Rodzic/opiekun – prawa i obowiązki:
1. Rodzic/opiekun ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu Akademii Sportu Fenomen
Leśnica poprzez doping, wsparcie podczas treningów i zawodów oraz poprzez dawanie
dzieciom wzorców zdrowego stylu życia.
2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do
Akademii, klauzuli informacyjnej, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz do
zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w Stowarzyszeniu „Akademia Sportu Fenomen
Leśnica”.
3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany wpłacać na wyznaczone konto bankowe Stowarzyszenia
opłaty za trening z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku braku możliwości opłacenia terminowo opłaty za trening należy
poinformować o tym fakcie koordynatora grup lub prezesa. W przypadku braku wpływu
opłaty
bez
wcześniejszej
konsultacji
z
trenerem
ma on wówczas prawo podjąć decyzję o niewpuszczeniu dziecka na trening.
5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić dziecku opiekę przed treningiem i po jego
zakończeniu.
6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany informować o absencji dziecka na treningu i zawodach
oraz podać przyczynę nieobecności (w przypadku zawodów najpóźniej 24 h przed zbiórką)
7. Rodzic/opiekun ma prawo do uzyskania informacji od trenera o osiągnięciach i postępach
dziecka.
8. Rodzicom/opiekunom zabrania się kontaktowania z dziećmi oraz udzielania wskazówek
podczas zajęć i zawodów sportowych (Za dzieci podczas zajęć i zawodów sportowych
odpowiedzialny jest instruktor/trener. Poza tym dzieci muszą być skoncentrowane – nie
wolno ich rozpraszać).
9. Rodzice/opiekunowie podczas zajęć/zawodów mogą przebywać tylko w strefach
wyznaczonych przez trenera.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzice/opiekunowie mają obowiązek

złożenia w Stowarzyszeniu Akademia Sportu Fenomen Leśnica, bądź u trenera/instruktora
pisemnej rezygnacji.
§III AS Fenomen Leśnica – prawa i obowiązki:
1. Stowarzyszenie ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka na zajęcia/zawody sportowe w
przypadku:
a) Niedostarczenia przez rodzica/opiekuna dokumentów członkowskich (patrz §2.2)
b) Nieodpowiedniego ubioru dziecka na zajęciach/zawodach sportowych
c) Nagannego zachowania rodzica/opiekuna w stosunku do trenera, innych zawodników lub
rodziców/opiekunów.
d) Nagannego zachowania zawodnika w stosunku do trenera, innych zawodników lub
rodziców/opiekunów.
e) Nieregularnego uczęszczania na treningi oraz brakiem uprzedniej informacji o tym u trenera
prowadzącego
f) Wątpliwego stanu zdrowia (np. gorączka, ostry kaszel, wysypka, itp.)
2. Stowarzyszenie ma prawo wykluczyć zawodnika z listy uczestników Akademii Sportu
Fenomen Leśnica w przypadku naruszenia §1.10.
3. Stowarzyszenie ma prawo odwołać zajęcia w wyjątkowych okolicznościach po uprzednim
poinformowaniu rodziców/opiekunów.
§IV Kary
1. Za niewłaściwe zachowanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Stowarzyszenia
przewiduje się następujące kary: żółta kartka, czerwona kartka, nagana z upomnieniem na
piśmie, zawieszenie w udziale na zawodach na czas określony, zawieszenie na określony
okres od tygodnia do 6 miesięcy.
2. Karę na zawodnika może nałożyć trener, bądź na wniosek trenera Zarząd Stowarzyszenia.
§V Finansowanie szkolenia
1. Wysokość opłat za treningi określona zostaje w deklaracji członkowskiej, z którą każdy
uczestnik
zobowiązany
jest
się
zapoznać
oraz
podpisać.
Opłaty należy dokonać z góry do dnia 15-go każdego miesiąca na nr konta Stowarzyszenia:
04 1090 2503 0000 0001 3349 5264
2. Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: Opłata za treningi, sekcja, imię i
nazwisko, miesiąc/rok.
Na przykład: Opłata za treningi, piłka nożna, Jan Kowalski, czerwiec 2017
3. Opłata za treningi jest stała, niezależna od frekwencji zawodnika na zajęciach oraz od ilości
zajęć(wyjątkiem jest lipiec, gdzie opłata jest anulowana i sierpień, gdzie opłata dla grup
trenujących wynosi 50 zł)
4. W przypadku zaległości finansowych, Zarząd Stowarzyszenia może wykreślić zawodnika z
listy uczestników Akademii.
5. W uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodzica/opiekuna (z uzasadnieniem)
Stowarzyszenie może obniżyć opłatę za treningi w danym miesiącu, bądź na dłuższy okres
czasu. Warunkiem obniżenia opłaty jest:
a) Kontuzja, lub choroba trwająca dłużej niż 2 tygodnie.
b) Uczęszczanie rodzeństwa do AS Fenomen w ramach jednej sekcji.
6. Jeśli Zarząd Stowarzyszenia, bądź trener dowie się o trudnej sytuacji życiowej zawodnika
Stowarzyszenie może w miarę możliwości wesprzeć go: finansowo, rzeczowo oraz
informacyjnie.
7. Zarząd Stowarzyszenia na mocy uchwały może przyznać zawodnikowi stypendium za
sukcesy sportowe (przynajmniej na szczeblu dolnośląskim) na okres: miesiąca, kwartału, pół
roku, roku w wysokości: 50 zł, 100 zł, 200 zł miesięcznie.
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§VI Treningi dodatkowe
Każdy uczestnik zajęć sportowych Akademii Sportu Fenomen Leśnica ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez trenerów Akademii powiązanych
z przynależnością do danej sekcji sportowej.
Za zajęcia dodatkowe uważa się płatne zajęcia takie jak: zajęcia indywidualne, trening
bramkarski, zajęcia motoryczne i inne uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia. Informacje
o zajęciach dodatkowych będą zamieszczane na stronie internetowej www.asfenomen.pl.
Koszt za zajęcia dodatkowe ustala Zarząd Stowarzyszenia i jest stała.
Informacja o opłatach znajduje się na deklaracjach członkowskich zawodników.
Opłat za treningi dodatkowe należy dokonywać razem z opłatą za treningi i opisać je w tytule przelewu np.: Opłata za treningi i treningi bramkarskie, piłka nożna, Jan Kowalski, czerwiec 2017.
Osoba zdeklarowana do brania udziału w zajęciach dodatkowych powinna przestrzegać zasad i regulaminu Akademii Sportu Fenomen Leśnica.

§VII Postanowienia końcowe
1. Zarząd zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie. Zmiany te uchwala Zarząd
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.
2. Informacje o zmianie regulaminu zostaną podane do wiadomości zawodników i rodziców
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.asfenomen.pl
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

